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Bismillahirrahmanirrahiim

Salih b. Abdiilaziz b.Muhammed Al-i §eyh

Islami ijler, Vakiflar, Teblig ve ir§ad Bakani

Mushaf-i §erif Rusim Kurumu Genel Dani?mam

SUNU5

Degerli kitabinda : "Andolsun ki size Allah kalindan bir nur vc apacik bir kitap gcldi"

buyuran alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.

Pcygamberlcrin vc clcilerin cn $crcllisi olarak "Sizin cn hayirliniz Kur'an'i ogrenen

vc Ogretenlerinizdir" buyuran Hz. Muhammed'e de salanXselam olsun.

Onecliklc. - Allah uzun timurlcr vcrsin! Haremcyn-i $crifcyn'in hizmetkan Krai

Abdullah b. Abdiilaziz Al-i Sufld'un, 'Kur'an-i Kerim'in dunyamn dOri bir yarundaki

miislumanlar arasinda yayilip dagililmasi vc onemli diinya dillerine cevrilerek herkesin

idrakine sunulmasi isine duyarh ve litiz bir sekilde egilmemiz* ydniindcki cmirlcri

gcrcgincc;

Suudi Arabistan Kralligi islam! tsler, Vakiflar, Teblig vc Ir$ad Bakanhgi. Kur*an-i

Kcrim'in dunyanm onde gclcn dillerine cevrilmek suretiyle Arapca konu$mayan

mttsluman millctlerin Kur'an-i Kcrim i kolayca anlamasini saglamanin ve ""Benden tek

bir ayci bile olsa insanlara teblig edin" hadis-i serifinde emredilcn leblig gorcvini ycrine

gclirmcnin nc denli tincmli ulduguna inandigi icin;

Krai Fchd Mushaf-i Serif Basim Kurumu; Prof.Dr. Ali Ozck, Prof.Dr Hayrcttin

Karaman. Prof.Dr. Ibrahim Kafi Dbnme/, Prof Dr. Mustafa £agnci. Prof Dr Sadretlin

(iumu$, vc Doc. Dr. Ah Turgut tarafindan hazirlanan ve Prof.Dr. Sadrcttin (iiiinu$

tarafindan tekrar kontrol edilen bu meali TUrkcc konusan kardeslerimizin istifadesinc

sunmaktan kivanc duyar.

Bu yiice hizmeti yerine getinneyi bizlerc nasip ettigi icin Cenab-i Hakk'a
hamduscnalar eder; bu calismanin O'nun nzasini kazanmaya vesile olmasini ve insanlara

faydah olmasini niyaz ederiz.

Butun dikkailcrc ragmen mealtcrin Kur'an-i KerTm gibi mucizc bir kitabin anlatmak

istcdigi her scyi biitunuylc yansitamayacagi ve tcrcilrnenin il'adc ettigi manalann
miitercimin Allah in Kitab'indan anladigmdan iharcl oldugu ve terciimede insamn

yapabilecegi hata vc nnksanlann bulunabilecegi kanaatindeyiz. Dolayisiyla. - Allah'in

i/niyle yapacagimiz snnraki baskilarda faydalanmak iizcre okuyueulardan meal ile ilgili

dustince ve tekliflcrini Mcdinc-i Miincvvere'de bulunan Mushaf-i Serif Basim
Kurumu*na bildirmclcrini istirham ederiz.

Basanli kilan da dogru yola Helen de yalnizca Allah'tir. Allahim! Bizdcn kabul buyur;
cunku asil duyan. asil i$iten Scnsin.
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(0
BiRINCi SURE
el-FATiHA

Miiddessir siiresinden soma Mekke'de inmistir. 7

aycttir.

Kur'an'in ilk suresi oldugu icin aci$ yapan, a^an

manasina «Faiiha» denilmi§tir. Diger adlan sunlar-

dir. Ana kitap manasina «Ommu 1-Kitab». dinin

asillariru ihtiva cdcn manasina «el-Esas». ana hatla-

nyla Islam l anlatugi icin «cl-Vafiye» ve «el-Kafi-

ye», ilk defa inen yedi ayet manasina ^es-Seb'u'l-

Mesanio. bircok csrari tas^digi icin «cl-Kcnz».

Peygamberimi/. "Fatiha'yi okumayanin namazi
olmaz» buyurmusmr. Onun icin, Faiiha, namazlarin

her rckatinda okunur. Manasi ilibariylc Faiiha, en
biiyUk dua ve milnacaiur. Kullugun yalmz Allah'a

yapilacagi, destcgin yalmzca Allah tan gcldigi, dog-

ru yola varmamn da dogru yoldan sapmanin da Al-

lah'in iradesine dayandigi, ciinku hayn da ;eni de
yaraianin Allah oldugu hususlari bu surede ifadesini

bulmu^lur.

K n: 'm. insanJiga dogru yolu gOstermck icin indi-

rilmi§tir. Kur'an'in ihliva clligi esaslar ana hallari ile

Fatiha'da vardir. Zira Faiiha da, bvgilye, la'zime ve

ibadete layik bir tck Allah'in varligi. O'nun hakimi-
yeti, O'ndan baskadayanilacak bir gtic. bulunmadigi

anlaulir ve dogru yola gilme, iyi insan olma dileguv

de bulunulur.

BESMELE

Aralarinda Imam Ebu Hanifc'nin dc bulundugu

bir gump fakihe gOre besmele, Fiiliha'dan ve diger

surelerden bir ayet degildir. sadece Neml suresinin

30. ayetinde gecen besmele ayettir. Digerleri sure

ba$lannda lebcmlken ya/ilmis.iir. Onun i$in nama/-

da scsli okunmaz.

Aralarinda Imam §afu run de bulundugu diger bir

gurup fakihe gore besmele Faiiha ve diger surelerin

ilk ayelidir. §afiiler besmeleyi namazda sesli okur-

lar.

Bir hadisle «Besmele ile basjamayan her 15 gu-

dukiilrw buyrulmujtur. Bu sebeple mtislumardar bii-

ttin i$lerine «Besmele» ile basterlar. Isjerc Allah

adiyla ba^lamak ne kadar giizel bir davrani;tir! NahJ

suresinin 98. ayeti gcrcgi olarak da Kur'an okumaya
basjarken «Euzti» cckilir.

EGztfbiliahimine$$cyt5nircactm

BismillahirrahmSnirrahfm

1. Rahman vc rahim olan Allah'in adiy-

la.

2. Hamd (dvme ve dviilme). Slemlerin

Rabbi Allah' a mahsusiur.

3. O, rahmSndir ve rahtmdir.

4. Ccza giinunun mfilikidir.

5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ede-

riz ve yalniz senden medet umanz.

6. Bizc dogru yolu gflster

7. Kendilerine lutuf ve ikramda bulun-

dugun kimsclcrin yolunu; gazaba ugra-

mi§lann ve sapmi§Iann yolunu degil!

Amin.
(«Atemino, ilcm kclimesin in coguludur, Insan,

mclck ve cin gibi akil sahibi yaratiklann tamamim
k alan evrenin adidir. Ba/ilan da. Allah'in varli-

gina delalel eden her seye alem deruldigini soyle-

mi$lerdir.

Rahman, iyi olsun kbru olsun, mumin olsun kafir

olsun. ayirun yapmadan dliny ad a nimefini herkesc
veren Allah demektir.

Rahim ise, ahirette nimetlerini sadece mUminJe-
re veren manasinadir, Ccnab-i Allah, dunyada her-

kesc nimel vcrdigi halde, kendisine inananlara

ahircite 6/.el muamcle yapacaklir. Kur'an"da ge^en

«Rahman» vc «Rahim» kclimclcri hep bu manada
kullamlmisiir.

Ceza gilnil, ahircite herkesin hesaba 9ekilip iyi-

nin iyi. ktHunun dc kftiil kar$ilik alacagi muhakeme
gflnUdOr.

Milfcssirlcrin a^iklamalarina gore kendilerine

luiuf ve ihsanda bulunulan kimseler. peygamberler
ve onlarin yolunda gidenlerdir.

Bununla bcraber, dogru yoldan sapma ve Al-

lah'in gazabina ugrama, yalmzca hiristiyan ve yahu-

dilcrc mahsus degildir.

6. aye ue Allah Teala'dan bizi «dogru yol*a ilet-

mesi istenmi§. 7. ayette ise dogru yolun ne oldugu

«6mekle egitim* metoduna g6re anlalilmi$iir. Bu
da ba$ia Pcygambcr olmak lizcrc iyilcrin yolunu iyi,

kotulcnn yolunu da kflnJ olarak gdstcrmcktir. Ijte

Kur'an'in biiyUk bir kismi, bu iki ayelin tefsiri mesa-
besindedir.)
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(2)

IKiNCI SURE
el-BAKARA

Medine'de inmi;tir. 286 ayetlir. Kur'an'in en

uzun suresidir. Adini. 67-71. ayetlcrdc yahudilere

kesmeteri emredilcn sigirdan alir. Yalniz 281 . aycii

Veda Haccinda Mckkc'de inmisnr. lnanca, ahlaka

vc hayai nizamina dair hiikumlerin onemli bir kismi

bu surede yci almistir.

BismillShirrahmSnirrahfm

1. Elif. L3m. Mim.

2. O kilap (Kur'an); onda asla §iiphe

yoktur. O, miiuakfler (sakinanlar ve arin-

mak isteyenler) icjn bir yol gostericidir.

3. Onlar gayba inaniriar, namaz kilarlar,

kendilerine verdigimiz mallardan Allah

yolunda harcarlar.

4. Yine onlar, sana indirilene ve senden

Once indirilene iman ederier, ahirei gunii-

nc dc kesinkes inaniriar.

5. i§ie onlar, Rablerinden gelen bir hida-

yet iizeredirler ve kurtulu§a erenler de an-

cak onlardir.

(Kur'an surclcrinden bazilarimn ba;inda «el-

hurufui-mukattaa* denilen binakim harfler vardir

vc bunlar bulundugu surcden bir ayeltir Boy It ma-

nasi ;iuk olmayan ayetlcre «muiesabih» denir. M u-

tesabih olan ayclin gcrcck manasini ancak Allah bi-

lir. Bazi alimler ise onlari «tevil» ederier. Buna gore

Elif, Lam. Mim harflerinc $u man alar vcrilmis,tir:

a) l^te elinizdeki Kur'an'in kelimeleri bu harfleT-

den lesekkill ctmisur. Buyurun, si/, de benzerini ya-

pin!

b) Dikkaderi loplamak i^in bir cdebi sanaiur. 7a-

ra sdze Ustu kapali olarak basjamak sonra onu ac-

mak daha fazla ilgi uyandirir.

c) Ogrcnmcnin harflerle ballad lg ina i$arettir.

Mutlaki, lakva sahibi demektir. Allah'ui azabui-

dan hakkiyla korkan, O'nun buyruklarina karsi gel-

mcklcn sakinan, rahmctine giivcru'p gercktigi gibi

kulluk eden kimsclere Kur'an'da hep «mUttaki'leT»

denmisur.

Gayba iman, Islam in «Amcn(ii»sttnUn kisallil-

mi$ ifadesidir. Manasi: Allah'a, mclcklcre, kilapla-

ra, peygamberlcre, ahirei gUmine. kaza vc kadere,

hayir vc serrin Allah'(an olduguna inanmakiir.

Kur'an'in pek cok yerinde wGayba iman eder» veya

«ederler* cumlesi gelecekiir. Bunlann hepsi. iman
esaslarimn kisaltilmis. seklidir.

Bakara suresinde soze, once dikkalleri ceken

harflerle basjamlmis, hemen ark asmd an Kur'an'dan

soz edilmijiir. Demck ki. $u elinizdeki kilap

(Kur'an) kendisinde sek ve sUphe bulunmayan Al-

lah kclami ve iyiler icin dogru yol rehbcridir.

Kur'an. bir rehberdir, yol gostericidir. Ancak kimc
yol gosterir, kime rehberlik eder? I$ie aycilerde bu
soruya ccvap vcri Imi§. oncelikle mtittaki olup gayba
inananlara yol gosterdigi anlaulmis.tir. Kuran ger-

cekte bUlUn insanhga indirilmi$tir. Ancak, sadece

ona yonelen ve onunla dogru yolu bulmak isieyenle-

re rehber olacakur.

Burada gayba unandan soma «Kelime-i §ehadei,

namaz, zekal, oruc ve hac»dan ibaret olan Islam'in

bc$ tcmclindcn sadece «namaz ile zekat* zikredil-

mislir. Bu ikj temelin zikri. dmekleme yoluyla di-

gcrlcrinc de is,arcllir. Bu ilibarla Kur'an'da «namaz
ile zekat* bu ayeite oldugu gibi beraber amldigi va-

kil, bes, lemele isaret cdilmektcdir.)
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6. Gcrgek su ki, kaTirolanlan (azap

He) koricuLsan da korkutmasan da onlar

icjn birdir; iman etmezler.

7. Allah onlann kalplerini ve kulakla-

nm muh(irlemi§tir. Onlann gtizlcrinc

de bir c,e§it perde gerilmistir ve onlar

icin (dunya ve ahirette) buyuk bir azap

vardir.

8. insanlardan bazilan da vardir ki,

inanmadtkJan halde «Allah'a ve ahiret

guniine inandik» derler.

9. Onlar (kendi akillartnca) giiya Al-

lah'i ve miiminleri aldaurlar. Halbuki

onlar ancak kendilerini aldaurlar ve bu-

nun farkinda degillcrdir.

10. Onlann kalblcrinde bir hastahk
vardir. Allah da onlann hasialigini go-

galtmi§ur SOylemekte olduklan yalan-

lar sebebiyle dc onlar igin clim bir azap

vardir.

11. Onlara: Ycryiizundc fesat gikar-

mayin, denildigi zaman, «Biz ancak is-

lah edicileriz» derler.

12. §unu bilin ki, onlar bozgunculann

ta kendilcridir, lfikin anlamazlar.

13. Onlara: insanlann iman ctligi gibi

siz de iman edin, denildigi vakit «Biz

hig, scfihlcrin (akilsiz ve ahmak ki§ile-

rin) iman ettikleri gibi iman eder mi-

yiz!» derler. Biliniz ki, sefihler ancak

kendilcridir, fakal bunu bilmezler (ve-

ya bilmezlikten gelirler).

14. (Bu miinafiklar) miiminlerle kar-

§ilasnklan vakit «(Biz de) iman cttik»

derler. (Kendilerini sapnran) §eytanla-

n ile basba§a kaldiklannda ise: Biz si-

zinlc bcrabcriz, biz onlarla (miiminler-

le) sadece alay ediyoruz. derler.

15.Gcrccktc, Allah onlarla istihza

(alay) eder de azginliklannda onlara

firsal verir, bu yiizden onlar bir muddet
ba$ibo§ dola§irlar.

16. i§te onlar, hidaycte kar§ilik dalS-

leti satin alanlardir. Ancak onlann bu ti-

careti kazancli olmami§ ve kendilcri dc

dogru yola girememisterdir.

(Cenab-i Allah bu surenin basinda once yti-

ce kitabi Kur'an'dan, onun muiialtiler icin bir yol

gdslerici ve hidayel kaynagi olu$undan, soma da
gayba iman dan ve I si am'in lemelini olu§turan

ana vazifelerdcn s6z cimi$ ve bu arada insanlan
m an ycJnilndcn Uc guruba ayirmi^Ur:

Birlncisi mUminlerdir; onlann vasiflari ilk

be; aye lie 6zel1enmi;ur.

Ikincisi kafirlerdir; onlann durumu da alunci

ve yedinci ayetlerde ozetlenmi$tir.

UcuncUsU, munafiklardir; bunlann dunimlan
da gen is, bir §ekildc ele ahnarak 8. aye lten 21.

ayctc kadar gecen ayetlerde aciklanmiflir.

Kur'an, insanliga dogru yolu gdstermek icin

gOndcrilmis, bir kitaptir. Bu iubarla ilk once ken-

disine muhatap olan insan] igin dogru veya yanh$
inane durumunu bunlann geiirdigi mesuliyetle-

ri, dogruya veya egriyc inartan insanin dilnyada
ve ahirctle kar;ila$acagt ncticelcri izah etmi§lir.)
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17. Onlann (munaftklarm) durumu,
(karanlik gecede) bir ate§ yakan kimse
misalidir. O alc§ yanip da ctrafini aydin-

lattigi anda Allah, hemen onlann aydin-

ligiru giderirve onlan kararu'iklar icmde
birakir; (artik hiqbir §eyi) gOrmezler.

(Ayet. munaflklann ilk anda Islim'in nurun-

dan aydmlanip mUslUman olmalarini. karanlik

gcccde yanan me$'aleye ve ondan faydalananla-

ra; soma hemen kUfre dtmmelenni de o me$'ale-

nin siintWermesine ve oradakilerin karanhkia
kalmalanna benzetiyor.)

1 8. Onlar sagirlar, dilsizlcr ve korler-

dir. Bu sebeplc onlar gcri dfjnemezler.

19. Yahut (onlann durumu), gokten

saganak halindc boganan, iginde yogun
karanliklar, giirtilru ve yildinmlarbulu-

nan yagmurfa tutulmu§ kimselerin du-

rumu) gibidir. O miinafiklar yildinm-

lardan gclccck ttlflm korkusuyla par-

maklanm kulaklanna ukarlar. Halbuki

Allah, kSfirleri ccpecevrc kusatmi§tir.

20. (O esnada) sjmsck sanki gOzleri-

ni pkaracakmis. gibi r;akar, onlar igin ei-

rafi aydinlatmca orada birazcik yiiriir-

Icr, karanlik tizcrlerine cOkiince de ol-

duklan yerde kalirlar. Allah dileseydi

elbette onlann kulaklanni sagir, gozlc-

rini krjr ederdi. Allah suphesiz her seye

kadirdir.

(Bu ayeUerde ge^en misaltcrdcn, kafirlerin ve

munaflklann Islam karsisinda kafalannda firti-

nalar koptugu. korku ve heyecana kapildiklan,

bazcn hakki gdrflr gibi olduklan. bazcn de karan-

Iiga gomttldUkleri anla$ihyor.)

21. Ey insanlar! Sizi ve sizden 6'ncc-

kileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz.

Umulurki, bOyiece korunmus. (Allah'in

azabindan kendinizi kurtarmt§) olur-

sunuz.

22. O Rab ki, yen sizin icm bir drjsck,

g6gU de (kubbemsi) bir tavan yapu.

Gokten su indirerek onunla, size besin

olsun diye fyerden) cesjili iirilnler qi-

kardi. Artik bunu bile bile Allah's sjrk

ko§mayin.

23. Eger kulumuza indirdiklerimiz-

den herhangi bir stfpheye diisUyorsaniz,

haydi onun benzcri bir sQre geiirin, eger

iddianizda dogru iscniz AHah'tan gayri

§ahitlerinizi (yardimciiarinizi) da gagi-

nn.

24. Bunu yapamazsaniz -ki elbetie

yapamayacaksiniz- yakin, insan ve ta$

olan cehennem atesjnden sakimn. £iin-

kii o ate§ kaTirler igin hazirlanmisnr.
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25. iman edip iyi davrani§larda bulu-

nanlara, icjndcn irmaklar akan cennct-

leroldugunu miijdclc! O ccnnctlcrdcki

bir meyveden kendilcrine nzik olarak

yedirildikce: Bundan once diinyada bi-

ze verilenlerdendirbu, derler. Bu nzik-

lar onlara (bazt ydnlerden diinyadaki-

ne) benzer olarak vcrilmistir. Onlar igin

cennetie tertemiz ester de vardir. Ve on-

lar orada cbedi kalicilardir.

(Bu Svelte, diinyada mtislUman olup guzel 15-

ler yapan ve gercekien mUmin olarak ahireie go-

cen kimselerin alacaklari milkafailar anlat)lmt§,

orada ccnnetlikJcre vcrilcn nimellcrin diinyada-

kilcrc benzedigine i$arct edilmijiir. Ancak, ahi-

ret nimeilerinin dunyadakilerle ayru oldugu dti

sOnillmemelidir. Nilckim, Buhari mn «BedU'l-
halkw bahsinde rivayet ettigi bir hadiste «Ccrmei
ehline gozlerin gormcdigi. kulaklann isilmedigi.

kalplerden bile gecmeyen nimeller verilir» de-

nilmisUr.)

26. §iiphesiz Allah (hakkt agtklamak

igin) sivrisinek ve onun da oiesinde bir

yarligi misal getirmektcn cckinmcz.
iman ctmisjere gelince, onlar boyle mi-

sallerin Rablcrindcn gclcn hak vc gcr-

cek oldugunu bilirler. KSfir olanlara ge-

lince: Allah bfiyle misal vermekle ne

mural eder? derler. Allah onunla bircok

kimseyi sapnnr. bircoklanm da dogru
yola yoneltir. Verdigi misallcrlc Allah

ancak fSsiklan sapunr (gunku bunlar
birer imtihandir).

(Bu ayette. sivrisinek ve ondan daha zayif ya-

ratiklarla temsil gelirilmesini kUcumseyenlerin
aslinda kendilerinin kilcilk ve degerstz olduklan.

o ytlzdcn Allah'a iman eimediklcri anlaulmis,

bunlara deger verip iman edenlerin ise akilh ve
degerii kimseler olduklan bildirilmis.tir. Bunlar
birer imtihandir. Insanlardan bir kismi iman
eder, imtihani kazarur. bir kismi da kaybeder.)

27. Onlar 6ylc (fasiklar) ki, kesin soz

verdikten sonra sOzlerindcn doncrler.

Allah'in, ziyaret edilip hal ve hatinnin

sorulmasim istcdigt kimselcri ziyarct-

tcn vazgccerler ye yeryuziinde fiine ve
fesat cikanrlar. I§ie onlar gercekten za-

rara ugrayanlardir.

(Fasik, hak yoldan sapan kimsedir. Kesin ola-

rak verilen sflz de ehl-i kilabin Tevral ve Incil'de

gclecegi bildirilen ahir zaman Peygambcrine
iman cdeceklerini soylemeleridir ki, gelince

iman elmcdilcr ve sozlerindc durmadilar. Is-

lam'ui cokdeger verdigi akraba, komsu ve yakin-

larla ilgilcnip bunlara yardim etmeyi terkcttiler,

fitne ve fesat uruuru oldular, bbytece hem diinya-

da hem de ahirelle zarar gtirdUler.)

28. Ey kafiricr! Siz olii iken sizi diril-

icn (dunyaya getirip hayat veren) Al-

lah'i nasil inkSr ediyorsunuz? Sonra sizi

oldurecek, tekrar sizi diriUecek ve so-

nunda O'na dOndiirtileccksiniz.

(Bu aycltc, insamn ilk yaraulmasindan onceki

haline «6lti* denilmesi, bazilanrun iddia ettikleri

gibi (enasiih ile ilgili degildir. Ayette insan haya-

ttmn tic safhasi anlaiilmisur Yokian yaratitma,

oliim. ahirette tekrar dirilme. Esasen tenasuh dti-

^unccsi, her ins anin kendi amelindcn sorumlulu-

gu ve dolayisiyla adalet ilkesine ters dtismekte-

dir.)

29. O, yerde ne varsa hepsini sizin

icjn yaratli. Sonra (kendine has bir se-

kilde) semaya yoneldi, onu yedi kai

olarak yaranp diizcnledi (tanzim etti).

O, her §cyi hakkiyla bilendir.
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30. Haurla ki Rabbin melefclere: Ben
ycryiizundc bir ha life yaratacagim, de-

di. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve

seni takdis cdip dururken, ycryiiziindc

fcsai gikaracak, orada kan dokecek in-

sani mi halife kiliyorsun? dcdiler. Allah

da onlara: Sizin bilemiyeceginizi her-

haldc ben bilirim, dedi.

(HaJife. vekil ve lemsilci dcmeklir. AUah. yer-

yuzunde iradesini lemsil clmck uzcrc insani ya-

ramus,, orada ilahi hukumranhgi gen;cklcs,iirmc

gcirevini de ona vermislir.)

31. Allah Adcm'c biiliin isimlcri, 6g-

retti. Sonra onlan once meleklere arze-

dip: Egcr siz soziiniizdc sadik iscniz.

§unlann isimlerini bana bildirin, dedi.

32. Melekler: YS Rab! Seni noksan
sifatlardan tenzih ederiz, scnin bizc 6g-

rettiklerinden ba$ka bizim bilgimiz

yoktur. §uphesiz alim ve hakim olan an-

cak sensin, dediler.

33. (Bunun uzerine:) Ey Adem! E§-

j/anin isimlerini meleklere anlat, dedi.

Adem onlann isimlerini onlara anlaun-

ca: Ben size, muhakkak semSvat vc arz-

da gdriilmeyenleri (oralardaki sirlari)

bilirim. Bundan da ote, gizli vc agik

yapmakta olduklannizi da bilirim, dc-

memis. miydim? dedi.

_ 34. Hani biz meleklere (ve cinlere):

Adem'e secde edin, demistik. iblis hang
hepsi seede cttilcr. O yuz cevirdi ve bii-

yukluk tasladi, boylece kSfirlerden ol-

du.

(Bundan soma Hz. Adem vc ncsli. ash cinler-

den olup, sonra scyianlarm ba$i olan Iblis ve nes-

line uyup uymamakta sinanacaklardir.)

35. Biz: Ey Adem! Sen ve esjn (Hav-
va) beraberce cennele yerlesjn; orada

kolayhkla istcdiginiz zaman her yerde

cermet nimetlerinden yeyin; sadece §u

agaca yakla§mayin. Egcr bu agagtan

yerseniz her ikiniz dc kendinc koliiluk

eden zalimlerden olursunuz, dedik.

36. §eyian onlann ayaklanni kaydi-

np haddi lecavuz ettirdi ve iginde bu-

lunduklan (cennetten) onlan gikardi.

Bunun uzerine: Bir kismimz digcrinc

du§man olarak ininiz, sizin icin yeryii-

ziinde bannak ve belli bir zamana dek
ya§amak vardir, dedik.

37. Bu durum devam ederken Adem,
Rabbinden bir lakim ilhamlar aldi ve

dcrhal tcvbc ctti. Cunkii Allah tcvbclcri

kabul eden vc mcrhamcti bol olandir.

(Hz. Adem'in Rabbinden aldigi ilhamlar hak-

kinda cesUli yorumlar yapilmis,tir. Bu ilhamlar,

onu ikaz ve ir$at mahiyetinde tavsiyelerdir. Ibn

Mes'ud'a gore namazlara basjarken okudugu-
muz «Subhaneke», Hz. Adem larafmdan o za-

man soylenmis, bir tesbih ve duadir.)
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38. Dedik ki: Hepiniz cenneiten inin!

Egcr bcndcn size bir hidayet gclir dc her

kirn hidayetime tahi olursa onlar icin

herhangi bir korku yoktur ve onlar

uziimii cekmezler.

39. InkSr edip SyeUerimizi yalanla-

yanlara gelince, onlar cehennemliktir,

onlar orada cbcdf kalirlar.

40. Ey israilogullan! Size verdigim

nimetlerimi hatirlayin, ban a verdiginiz

sozti yerine geiirin ki, ben de size vidct-

liklerimi vereyim. Yalnizca benden
korkun.

41. Elinizdekini (Tevrat'in asltm)
tasdik edici olarak indirdigime

(Kur'an'a) iman cdin. Sakm onu inkSr

edenlerin ilki olmayin! Ayetlcrimi az

bir karsUik ile satmaym, yalmz benden
(benim azabimdan) korkun.

42. Bilerek hakki bfitil ile kanstirma-

ym, hakki gizlcmeyin.

43. Namazi lam kihn, zek§ti hakki via

verin, ruku cdcnlerle bcrabcr rukfl

edin.

44. (Ey bilginler!) Sizler Kitab'i

(Tevrat'i) okudugunuz (gerqekleri bil-

diginiz) halde, insanlara iyiligi ernre-

dip kendinizi unuiuyor musunuz? Akh-
nizi kullanmiyor musunuz?

45. Sabir ve namaz ile Allah'tan yar-

dim isteyin. §tiphesiz o (sabir ve na-

maz), Allah'a saygidan kalbi iirpcrcnlcr

dismda herkese zor ve agir gelcn bir go-

revdir.

(Ayelte gecen sabirdan maksadin oruc oldugu

sdylenmis.ltf Oruc ve namaz, imam lakviyc eder.

nefsin kibrini kirai, lembclligi ve uyus.ukluguigi-

derir, zor i$ler kar$ismda insam gUclil kilar. Ta-

bcrani'nin rivayeiine gore, Rcsulullah (s.a.) zor

bir isje kar$ila$inca hemen namaz kilardi. -Al-

iah'a saygidan kalbi urperenler- diye terctime

edilen «has.rin» zUmresinc namaz kibnak, oni£

lutmak, sabirh olmak, her yerde ve her zaman
gcrcekleri soylemckten cekinmemek zor gel-

mcz, zira onlar Allah sevgisi ile kalpleri dotrnus.

kimselerdir.)

46. Onlar, kcsinliklc Rablerinc kavu-

sacaklanni ve O'na doneceklerini dii§u-

nen ve bunu kabullcncn kimselerdir.

47. Ey israilogullan! Size verdigim

nimetimi ve sizi (bir zamanlar) ciimlc

alcmc iistun kildigimi hatirlayin.

(Kendi ifinden peygamber gonderilcn millet,

o anda digcr kavimJerden ustundiir. Zira Cenab-i

Allah, mitlcllcr arasindan o kavmi ve onlardan da
o $ahsi secmi$tir. Dolayisiyla bnce peygamber,
sonra ailesi daha sonra da milleli bir $eref kazan-

mis.Ur. Icinden peygamber gonderilcn millelin

bir yonden usttinlugil vardir. diger yonden de so-

rumlulugu daha fazladir. Nitekim bu ayelte Us-

rtlnlUgU bildirilcn Beni Israil hakkinda ayru sure-

nin 61. ayeiinde onlarin zillet ve mcskcncic
ducar olduklan. A II ah'in gazabina mini/ kaldik-

lari anlalilmis,tir.)

48. Oyle bir giinden korkun ki, o giin-

de hi? kimsc baskasi icin herhangi bir

odemede bulunamaz; hie kimseden
(Allah izin vermedikge) sefaat kabul
oiunmaz, fidye alinmaz; onlara asla yar-

dim da yapilmaz.
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49. Hatirlayin ki, sizi, Firavun taraf-

tarlanndan kurtardik. (^iinkii onlarsize

azabin cn kotusunu reva goriiyorlar, ye-

ni dogan crkck cocuklannizi kcsiyoriar,

(fenahk iqin) kizlanmzi hayada biraki-

yorlardi. Aslmda o size reva gOriilenler-

de Rabbinizden buyiik bir imlihan var-

di.

(Firavun, eski Misir hiikumdarlarina verilen

bir linvandu. Hz. Musa'nui gclmesinc lekaddUm
eden senelerde kahinkr, Israilogullanndan do
gacak bir ^ocugun. Firavun'un lacim lahiini yika-

cagim stiylcdilcr. Runun Uzerine Firavun, yeni

dogan erkek (ocuklann kcsilmcsini cmrcili. Al-

lah bununla Israilogullarim imlihan cdiyordu.)

50. Bir zamanlar biz sizin icin dcnizi

yardik, sizi kurtardik, Firavun'un laraf-

tarlanm da, siz bakip dururkcn dcnizdc

bogduk.

(Rivayetlerden, bu mucizenin Kizildeniz'de

ge^iigi anla^ilmakiadir.)

51. Musa'ya kirk gece (vahyetmek
uzere) sbz vermi§lik. Sonra haksizlik

ederck buzagiyt (tanri) cdindiniz,

(Hz, MusaTur-i Sina'ya gidince Samiri adui-

da birisi, altuidan yapligi bir bu/agi hcykclini gc-

lirir. «Bu sizin Rabbini/dir. Musa hunu unuitu, o
gclinccyc kadar buna tapin» der. Hz. Harun buna
mani olmaya ^alisjrsa da ba$aramaz. Bu kissa

Taha suresinde geni^e anlatilacaktir.)

52. O davrani§lannizdan sonra (akil-

lamp) §ukredcrsiniz diyc sizi affcttik.

53. Dogru yolu bulasiniz diye Mu-
sa'ya Kitab'i vc hak ilc bStili ayiran hii-

kiimleri verdik.

54. Musa kavmine demisU ki: Ey
kavmim! §iiphcsiz siz, buzagiyi (tanri)

edinmekle kendinize kttiuliik eitiniz.

Onun icin Yaradanmiza icvbc cdin de
nefislerinizi (kotii duygulannizi)
oldiiriin. Oylc yapmaniz Yaraiicimzin

katinda sizin icin daha iyidir. Boylcce
Allah tevbenizi kabul etmis. olur. Qin-
ku aciyip tcvbclcri kabul cden ancak
O'dur.

55. Bir zamanlar: Ey Musa! Biz Al-

lah'i acikca gdrmcdikcc asla sana inan-

mayiz, demi§liniz de bakjp durur oldu-

gunuz haldc hcmen sizi yildmm carp-

misu.

56. Sonra blumunuzun ardindan sizi

diriluik ki §iikrcdcsiniz.

(Yildirim ^arpmasindan baygin du$cn kavim
Allah'in iradesi ile yeniden canlamr ve isicdikle-

rinin yanlt; oldugunu anlar. Ayeiic bu olay. dime
vc ickrar dirilmc ularak anlaulmis,lir.)

57. Vc sizi buluila golgeledik, size

kudrei helvasi vc bildircm gondcrdik ve
«Vcrdigimiz gOzcl nimetlerden yeyi-

niz» (dedik). Hakikatta onlar bize degil

sadece kendilerine kfjtuluk ediyorlardi.
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58. (Israilogullartna:) Bu kasabaya
girin, orada bulunanlardan dilediginiz

§ekilde bol bol ycyin, kapismdan egile-

rek girin, (girerken) «Hilta!» (Yd Rab-
bi bizi affet) deyin ki, sizin hatalannizi

bagi§layalim; zira biz, iyi davrananlara

(kar$iligini) fazlasiyla verecegiz, dc-

mi§tik.

(Ayette ge^cn kasabadan maksat Kudos veya
Eriha'dir. «Muhsin» kelimesi ise, «ihsan» mas-
larindan ism-i faildir. Yapugi i$i cn iyi bi<;imde
ve noksansiz yapanlarin vasfidir. Kur'an'in pck
$ok iyeiinde muhsinler dvu!mu$tUr. Mc§hur
Cibril hadisinde ise ihsan. Allah'i gorUrcesine
kulluk elmek diyc iklanmi$ur.)

59. Fakat zalimler, kendilcrinc sfiylc-

nenlcri ba§ka sozlerte dcgi§tirdilcr. Bu-

nun iizcrinc biz, yapmakia olduklan ko-

Uiliikler scbcbiylc zalimlcrin iizcrine

goktcn aci bir azap indirdik.

(58. ayeite kendilerine soylenenlcri dinlemc-

yip ktitilluk cden yahudilerc Allah Teala veba gi-

bi bir lakim ktitU illet ve hasialiklar vermi$lir.)

60. Musa (golde) kavmi igin su iste-

mi§ti de biz ona: Degneginlc ta§a vur!

dcmi§uk. Dcrhal (tajtan) oniki kaynak
fi§kirdi. Her boluk, icecegi kaynagi bil-

di. (Onlara:) Allah'in nzkindan yeyin,

igin, sakin yeryiiziinde bozgunculuk et-

meyin, dedik.

61 . Hani siz (verilen nimetlere kar$i-

lik): Ey Musa! Bir tek yemekle yeu'ne-

meyiz; bizim igin Rabbine dua et de ye-

rin bitirdigi §eylerden; sebzesinden, hi-

yanndan, sanmsagindan, mcrcimegin-
den, soganindan bize gikarsm, dcdiniz.

Musa ise: Dana iyiyi daha koiU ile de-
gistirmck mi istiyorsunuz? O halde seh-

re inin. Zira istediklcriniz sizin igin ora-

da var, dcdi. i§te (bu hadiseden sonra)

uzerierine a$agilik ve yoksulluk dam-
gasi vurutdu. Allah'in gazabina ugradi-

lar. Bumusibetter (onlarin ba$ina), Al-

lah'in Syeilerini inkara dcvam etmeleri,

haksiz olarak peygamberleri oldtirme-

leri sebebiyle gcldi. Bunlann hcpsi, sa-

dccc isyanlan ve ta§kinliklan sebebiy-

ledir.

(Bent Israil'e alcaklik ve yoksulluk damgasi-
nin vurulmasina scbcp olarak hokki inkar etme-
leri ve onu soylcyen peygamberleri acimasizca

ttldUrmclcri gbsterilmifiir. §uayb, Zekeriyya ve
Yahya gibi pek 50k peygamberi o1durmu$lcr-
dir.)
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62. §uphesiz iman edenlcr, yani ya-

hudilcrdcn, hirisiiyanlardan ve sSbifler-

den Allah'a ve ahiret gttniine hakkiyla

inanip salih amel >§leyenler icjn Rableri

katinda mukaTatlar vardir. Onlar icjn

herhangi birkorku yoktur. Onlar uztintii

Qckmcyeceklerdir.

(Yahudi kelimesi. buzagiya tapmaklan levbe

eiiikleri vakit Israilogullanna ukilmis, bir addir.

Bir rivayele gore dc Hz. Ya'kub'un en btiyuk oglu

Yahuzi'ya nisbci edilmis.ur. Nasara, Hz. Isa'nin

indigi Nasira kasabasina nisbeliir
v
diycnler var-

dir. Bir rivayele gore Hz. Isa'nin Al-i Imran 52.

Saff 14. ayellerinde gc.cn «men ensari ilallah*

sfizunden ahnmisur. SabiHer hakkinda cesjtli ri-

vayetler vardir. Bir gortlse gflre, Hz. Ibrahim'in

dinini devam ettuen eski bir tophiluk idi. Mufes-

sirlerin bazilari da SabiiUgin yahudilikle hiristi-

yanlik arasinda levhidci bir din oldugunu belirt-

miglerdir. Bazi yeni ara^urmacilar ise, sabiilerin

Babil'de ya$ayan ve yan hiristiyan olan bir mez-
hep mttnlcsibi olduklanni ve Hz. Yahya'run labi

lenne benzedikJerini ifade etmi$lerdir.)

63. Sizden saglam bir sflz alnu§, Tur
dagimn altinda, size verdigimizi kuv-
veile tutun, onda bulunanlan daima ha-

nday in, umulur ki t korunursunuz (de-

miftik de);

64. Ondan sonra sGzUniizden dtin-

mii^iuniiz. Eger sizin Uzerinizde AI-

lah'in ihsani ve rahmeti olmasaydi, mu-
hakkak zarara ugrayanlardan olurdu-

nuz.

65. icjnizden cumartesi giinu azgin-

lik edip de, bu ytizden kendilcrine: A§a-

gihk mayrnunlar o!un! dediklcrimizi cl-

bette bilmektesiniz.

66. Biz bunu (maymunla§mi§ insan-

lan), hadiseyi bizzat gOrenlere ve son-

radan gelenlerc bir ibret dcrsi, muttaki-

ler igin de bir Ogiit vesilesi kildik.

(Allah BenT tsrail'den katulllkte $uurlu olarak

israr eden o bedbahdan flnce maymun kihgina

sokmuf , sonra da onlan hclak eimi^iir. Bunun,

insanlann astintn maymun oldugu iddiasiyla bir

ilgisi yoktur.)

67. Musa, kavmine: Allah bir sigir

kesmenizi emrediyor, demi§ti de: Bi-

zimle alay mi ediyorsun? demisjerdi. O
da: Cahillerden olmaktan Allah'a sigi-

ninm, demisti.

68. «Bizim adimiza Rabbine dua et,

bize onun ne oldugunu acjklasin* dedi-

ler. Musa: Allah diyor ki: «0, ne yasji ne

de kOrpe; ikisi arasinda bir inek.» Size

emredileni hemen yapin, dedi.

69. Bu defa: Bizim icjn Rabbine dua
et, bize onun rengini acjklasin, dediler.

«0 diyor ki: San renkli, parlak tiiylii,

bakanlann icim atjan bir inektir* dedi.
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70. «(Ey Musaf) Bizim icjn, Rabbine
dua et dc onun nasil bir sigir oldugunu
bize acjklasm, nasil bir inek kesecegi-

mizi anlayamadik. Biz, insaallah emre-
dileni yapma yolunu buluruz* dedilcr.

71. (Musa) dedi ki: Allah §oyle bu-
yuruyor: O, heniiz boyunduruk altina

alinmayan, yer surmeyen, ekin sulama-
yan, scrbcsi dola§an (salma), rcnginde
hie, alacasi bulunmayan birinekiir. «i§tc

sjmdi gercegi anlatnn» dedilcr ve bu-
nun uzerinc (onu bulup) keslilcr, ama
az kalsin kesmcycccklcrdi.

72. Hani siz bir adam 61durmu§tunuz
dc onun hakkinda birbirinizle atismisu-

niz. Halbuki Allah gizlemekte oldugu-
nuzu ortaya cikaracaktir.

73. «Haydi, §imdi (oldiirulen) ada-

ma, (kesilen inegin) bir pargasiyla vu-

run» dcdik. Bdylece Allah oliileri diril-

tir vc dusunesiniz diye size Syetlcrini

(Peygamberine verdigi mucizelerini)

gosterir.

(Bu ayeilerde ge^en sigir kesme kissasi, diha
ziyadc Israilogullarmdan iki gene in, mirasma
konmalan icin amcalarini tildurmelerine bagla-

mr. Olay Hz. Musa'ya arzedilir Hz. Musa bir lur-

1U kaiillcri bulamaz ve Allah'a sigirur.O da bir si-

gir kcsilmesini. onun bir parcasiyla 6luye vural-

inasini. oliiniin dirilip kauli_haber verecegini bil-

dirir. Neiice de boyle olur. Ayetlcrin zahih dc bu-

na i§arcl cdcr. Ancak eski Mistrlilarin inege lap-

ma] an, bir ara yahudilerin de buzagiya iaprru$ ol-

malari. sigir kesilmesi hadisesindc baska hik-

metlerin de bulundugunu gosterir.

"Bir par^asiyle ona vurunw buyurulup arka-

sindan da Allah'in olulcri diriltmesinden bahse-

dilincc, muTessirlerin cogu bunu «kcsilen begin
bir par^asi ile olllye vurulmak sureiiylc onun di-

rilmesi* $eklinde anlamisjardir. Bu takdirde
olay bir mucizcdir; Allah'm kudreti ile dlil boyle
bir sebepolmadan da dirilebilir. Dikkalleri daha
ziyade cekmek i$in boyle bir mcrasim icnip edil-

mi5 vc akabinde mucize gercekte$mi§tir.)

74. (Ne var ki) bunlardan sonra yinc

kalplcriniz kaula§li. Artik kalplcriniz

la; gibi yahut daha da kalidir. (^unkii

tasjardan Oylcsi var ki, icinden irmakiar

kaynar. Oylesi de var ki, cailar da ondan
su fi§kinr. Tasjardan bir kismi da Allah

korkusuyla yukardan asagi yuvarlanir.

Allah yapmakta olduklanmzdan gafil

degildir.

75. §imdi (ey muminler!) onlann si-

ze inanacaklanni mi umuyorsunuz?
Oysa ki, onlardan bir zumre, Allah'm
kelamim i§itirler dc iyice anladikian

sonra, bile bile onu lahrif ederlerdi.

76. (Miinafiklar) inananlarla kar§i-

lasuklannda «iman cttik» dcrler. Bir-

birlcriylc ba§ba§a kaldiklan vakit isc:

Allah'm size aijliklanni (Tevrat'taki

bilgileri), Rabbiniz kannda sizin aley-

hinizc hiiccel gciirmcleri icjn mi onlara
anlaiiyorsunuz; bunlan du§unemiyor
musunuz? derler.
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77. Onlar bilmczlcr mi ki, gizledikle-

rini dc acik^a yapuklanni da Allah bil-

mektcdir.

78. iglerinde bir takim iimmfler var-

dirki, Kitab'i (Tevrat'i) bilmezler. Bil-

tiin bildikleri kulakian dolma §eylerdir.

Onlar sadcce zan ve tahminde bulunu-

yorlar.

(Ommi. okur ya/ar olmayan demektir. Yahu-

di yahut hirisliyan olmayan Araplara da ilmmi

diycnlcr olmu$tur.)

79. EUeriyle (bir) Kitap yazip sonra

onu az bir bcdci kar§ihginda satmak

igin «Bu Allah katindandir» diycnlcre

yaziklar olsun! Ellcriylc yazdiklann-

dan otiirii vay haline onlann! Ve kazan-

diklanndan 6Kiru vay haline onlann!

80. israilogullan: Sayili birkac giin

miistcsna, bize ate§ dokunmayacaktir,

dediler. Dc ki (onlara): Siz Allah ka-

undan bir soz mti aldimz -ki Allah sO-

ziinden caymaz-, yoksa Allah hakkinda

bilmediginiz §eyleri mi soyliiyorsu-

nuz?

81. Hayir! Kim bir kOtQlOk eder de

ktftuliigu kendisini cepecevre ku§aiirsa

i§te o kimselcr cehcnncmlikiirler. Onlar

orada dcvamli kalniar.

82. iman edip yararli i§ yapanlara gc-

lince onlar da ccnnctliktirlcr. Onlar ora-

da dcvamli kahrlar.

83. Vaktiyle biz, israilogullanndan:

Yalnizca Allah'a kulluk cdcccksiniz,

ana-babaya, yakin akrabaya, yetimlere,

yoksullara iyilik edeceksiniz diye soz

almi§ vc cinsanlara giizel soz soyleyin,

namazi kihn, zekSti verin» diye de em-

retmi§tik. Sonunda aziniz miistcsna,

yilz cevirerek dOnup gittiniz.

(Israilogullanron yaptigi i$ler ve davrani^lai

haklundaki bu bilgilcr. Kur'an'in geldigi devirde

yasayan yahudilerin Tevrai'i lahnf cdip gerc,ek-

leri gizlctnelcrinden dolayi verilmi$lir. QUnkil

Hz. Muhammed gondenldigi zaman Arabis-

lan'da dzcllikle Medine (Yesrib) ve civannda ol-

dukca kalabalik bir yahudi loplulugu yasamakta

idi. Ahir zaman peygamberi gonderilmedcn on-

ce bir peygambcr gclccegini etrafa yayan yahu-

diler, peygambcrimiz gelince agiz degisurdiler.

Zira onlar gelecek peygamberi yahudilcrden
bckliyorlardi. Araplardan gelince onu kiskandi-

lar. Kur'an'da yahudilcr hakkinda daha cok bilgi

verilmesinin sebebi budur. Ahir zaman peygam-

beri, sonunda hiyanelleri yllzilnden onlarla sa-

va$mak vc onlari yunlarindan sttrmek zorunda

kalmi$tir. Yahudilcr hala mOslilmanlara olan

dusmanliklanni devam cUtrmckiedirler.)
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84. (Ey israilogullari!) Birbirinizin

kamni dOkmeyeceginizc, birbirinizi

yurtlanmzdan cikarmayacaginiza dair

sizden soz almi§lik. Her §cyi gdrcrck

sonunda bunlan kabul eimi§iiniz.

85. Bu misaki kabul eden sizler, (ver-

diginiz sozun tersinc) birbirinizi dldii-

riiyor, aranizdan bir ziimreyi yurtlann-

dan gikanyor, koluluk vc du§manlikta
onlara karsj birle§iyorsunuz. Onlan
yurtlanndan gikarmak size haram oldu-

gu halde (hem cikariyor hem de) size

esirler olarak geldiklcrindc fidyc verip

onlan kurtanyorsunuz. Yoksa siz Ki-
tab'in bir kismina inamp bir kismini

inkSr mi cdiyorsunuz? Sizden Gyle dav-

rananlann cezasi dunya hayatinda an-

cak riisvayhk; kiyamei gununde isc en
sjddeili azaba itilmcktir. Allah sizin

yapmakia olduklannizdan asla gafll de-

gildir.

86. i§tc onlar, ahirete kar§i!ik dunya
hayatini satin alan kimselcrdir. Bu yuz-

den nc azaplan hafiflctilecek ne de ken-

dilcrinc yardim edilecekiir.

(Bu aycller. yahudilcrin iiirlU lurlii emrikala-
rini anlalir. Islam'dan once Mcdine'de hulunan
yahudilcr iki firka idilet. Onlardan birisi Evs. di-

gen de Hazrec kabilesi ile beraber idi. Evs ile

Hazrec kavga edip harbe miujunca onlar da bera-

ber savasjrlardi. Bu arada yahudilcr birbirlcrini

oldUrUrlcr vc yurilanndan kovarlardi. Esir ola-

rak gcri geldiklcrindc bu scfer onlan fidye verip

gcri alirlardi. Bu durum soruldugu zaman da «Nc
yapahm. Allah'in emri b3yle» derlerdi. Bunun
gibi rtirlu mel'aneitcr yaparlardi.)

87. Andolsun biz Musa'ya Kitab'i

vcrdik. Ondan sonra ardarda peygam-
berler gbndcrdik. Mcrycm oglu isa'ya

da mucizeler verdik. Ve onu, Ruhu'l-

Kudiis (Cebraii) ile dcstcklcdik. (Ne
varki) gonluniizun arzulamadigi §eyle-

ri sflyleyen bir elgi geldikge, ona kar§i

buyukluk tasladiniz. (Size gelen) pey-
gamberlerden birkismiru yalanladiniz,

bir kismini da oldiirdunuz.

(Burada Allah Tcala Israilogullanna $u an-

lamda olmak uzere ikazda bulunuyor: Andolsun
ki Musa'ya kjiabi biz verdik. ondan sonra gclcn

pcygambcrlcri biz gonderdik. Hz. lsa'yi da biz

gonderdik ve onu Ruhu'l-Kudiis ile lakviye ettik.

Siz onu bldiirmcyc ic^cbbds clliniz, fakal bunu
yapamadini/. Hz. Muhammed'i de bldurmeye
tesebbus cdiyorsunuz. Onu da yapama/siniz, hiz

onu koruruz. Inkar vc lsyaniniz sebebiyle Al-

lah'in laneiini hakeltiniz. Bundan soma iman el-

meniz beklenmez. Ortaya koydugunu/. ma/crci-

Icr dc gecersizdtr.)

88. (Yahudilcr peygamberlerle alay
ederek) «Kalplcrimiz pcrdclidir» dedi-

ler. Hayir; kiiiur ve isyanlan sebebiyle

Allah onlara ISnci eimi§tir. O yiizden

gok az inanirlar.
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89. Daha once kafirlere kar§i zafer is-

icrlcrkcn kcndilcrinc Allah kalindan cl-

lerindeki (Tevrat'i) dogrulayan birki-

tap gclip de (Tevrat'tan) bilip ogrcn-

diklcri gcr^cklcr kar^ilanna dikilince

onu inkSr etiiler. i§te Allah'in 15neti

boylc inkSrcilaradir.

(83. aycllc gc^cn aciklamaya bakiniz.)

90. Allah'in kullanndan diledigine

peygambcrlik ihsan ctmesini kiskan-

diklan icjn Allah'in indirdigini

(Kur'an'i) inkSredcrck kcndilcrini har-

camalan ne kotti bir seydir! Boylcce on-

lar, gazap iistunc gazaba ugradilar. Ay-
nca kafirler igin algaltici bir azap var-

dir.

91. Kcndilcrinc: Allah'in indirdigine

iman edin. denilince: Biz sadece bizc

indirilcnc (Tcvrat'a) inaninz, dcrlcrvc

ondan ba§kasini inkaY edcrlcr. Halbuki

o Kur'an, kcndi cllcrindc bulunan Tcv-
rai'i dogrulayici olarak gelmis. hak ki-

taptir. (Ey Muhammed!) Onlara: §ayei

siz gcrccktcn inaniyor idiyscniz daha
once Allah'in pcygamberlcrini nedcn
oldiiruyordunuz? dcyivcr.

92. Andolsun Musa size apac.ik muci-

zclcr gctirmisU. Sonra onun ardindan,

zalimler olarak buzagiyi (tann) cdindi-

niz.

93. Haurlayin ki, TQr daginin allinda

sizden s6i almi§: Size verdiklerimizi

kuvveilice lulun, sdylenenleri anlayin,

dcmistik. Onlar: i§itlik ve isyan eilik,

dediler. inkSrlan sebebiyle kalplerine

buzagi sevgisi dolduruldu. De ki: Eger
inaniyorsaniz, imaniniz size ne kotii

seyler emrediyor!

(Yahudilcr Tevrat'tan cdindiklcri bilgilcrc

gore bir pcygambcr gclcccgmi biHyorlardi vc bu-

nun kendilerinden gclecegini du$unerek ondan
faydalanmanui planlanni yapiyorlardi. Bckle-

diklcri pcygambcr Araplardan gclincc onu inkar

etiiler 89. ayeite buna isarei edilmi$tir Onlar as-

linda Hz. Musa'ya da bakkiyla inanmis degillcr-

dir. 92. ayette ifade cdildigi gibi Hz. Musa nice

mucizeler gcurdigi haldc o Tur'a gidincc buzagi-

ya laptilar.

)
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94. (Ey Muhammed. onlara;) §ayet
(iddia ettiginiz gibi) ahiret yurdu Allah

katinda digcr insanlara degil de yalniz-

ca size ailse vc bu iddiaruzda dogru ise-

niz haydi oliimu temenni edin (baka-
lim), de.

95. Onlar, kendi cllcriyle onceden
yaptiklan \$\cr(gunah ve isyanlari) sc-

bcbiyle hiQ bir zaman olumii lemenni
eimeycceklerdir. Allah zalimlcri iyi bi-

lir.

(Yahudiler. "Ahircl hayaii sadece bizc ailtir»

;ckhnde iddia etmi$lcr. bununta «Yahudi olma-
yaiilar obUr dunyada nimctc nail olamazlar* de-
rrick islemi$lerdi. Bu iddiaya karjilik sit de onla-
ra cMadcm ki oylcdir. hadi dlUmll islcyin- deyi-
ni/.. Ama onJar asla olmek istemezlef . Bu aycucr.

yahudilcrin irk^ilik dil$ttncesinin ahirete kadai
uzandigim goslerir.)

96. Ycmin olsun ki, sen onJan ya§a-

maya kar§i insanlann en duskunu ola-

rak bulursun. Putperestlerden her bin de
arzular ki, bin sene ya§asin, Oysa ya§a-

tilmasi hie kimseyi azaptan uzakla§tir-

maz, Allah onlann yapmakta olduklan-

m eksiksiz goriir.

97. De ki: Ccbraire kim du§man ise

§unu iyi bilsin ki Allah'in izniyle

Kur'an'i senin kalbinc bir hidayct rehbe-

ri, once gelen kitaplan dogrulayici ve

muminler icjn de miijdeci olarak o in-

dirmi§tir.

(Rivayete g6re Fcdck hahamlaruidan Abdul-
lah b. Suriye Pcygambchmizle mttnaka$a eimu],

kendisine vahyi kirrun gclirdigini sormu$. «Ceb-
rail» deyince «0 bizim du§marumizdir. Ba$kasi
gciirscydi iman ederdik* demi§lir. Bunun ilzeri-

ne bu ayct inmi$tir.)

98. Kim, Allah'a. meleklerine, pey-
gambcrlcrine, Cebrail'e ve MikSil'e

du§man olursa bilsin ki Allah da inkSrci

kSfirlerin du§manidir.

99. Andolsun ki sana apa^ik ayetler

indirdik. (Ey Muhammed!) Onlan an-

cak fasiklar ink ar cder.

100. Nc zaman onlar bir antla§ma
yaplilarsa, yinc kcndilcrinden bir gurup
onu bozmadi mi? Zaien onlann gogu
iman eimez.

101. Allah tarafindan kendilcrinc,

yanlannda bulunam tasdik edici birelc.i

gclince ehl-i kitaptan bir gurup, sanki

Allah'in kiiabmi bilmiyormu§ gibi onu
arkalanna atip tcrkcttilcr.
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102. Siilcyman'in hiikiimranligi hak-
kinda onlar, §cytanlann uydurup stfylc-

diklerine tSbi oldular. Halbuki Sufcy-
man buy ti yapip kSfir olmadi. L&kin
§eytanlar kSfir oldular. f^tinku insanlara

sihri ve Babilde HSrut lie MaYui isimli

iki mclcgc indirileni Ggreiiyorlardi.

Halbuki o iki melck, herkc.se: Biz ancak
iml inan icin gonderildik, sakin yanli$

inamp da kSfir olmayasiniz, dcmedcn
nig kimseyc (sihir ilmini) Ogretmezler-

di. Onlar, o iki melekden, kan ile koca
arasini agacak §evleri Ogreniyorlardi.
Oysa biiyiiculcr, Allah'm izni olmadan
nig kimscye zarar vercmezlcr. Onlar,
kendilcrinc fayda vcrcni dcgil de zarar

vereni Ogrcnirlcr. Sihri satin alanlann
(ona inamp para verenlerin) ahircttcn

nasibi olmadigini gok iyi bilmckicdir-
Icr Kar§iligmda kcndifcrini satliklan

sev nc kCUiaur! Ke§ke bunu anlasaiar-

(Eski kavimlerin cogu sihre inamrlardi. Bu
yuzden sihir, dini inanclarla tarnamen kari$mi$

durumda idi. Bu sebeple sihirbazlar haiki kandi-

nyorlardi. Sihir ce$iileri ;6ylcdir:

1. Keldanilerin sihri: Bunlar yildizlara lapar-

lar, kainaii idarc cdcnlerin yildizlar oldugunu.

hayir vc scrrin onlardan geldigini, semavi ^ucjc-

rin yerdeki gu^lerlc birlcs,mesi sonucu mucizeler

mcydana geldigini sbylerlerdi. Bunlan ir^ai icm
Allah, Hz. Ibrahim i gondcrdi. Bunlar da kendi

aralarinda U9 firka iducr:
a) Eflak ve yildizlarin ebcdi oldugunu soyle-

yenler ki. onlaia «Sabie» denilir.

b) Eflakin uluhiyetine inananlar. Bunlar, her

felek 19in yerde bir pui yapmis, ve ona hizmei el-

mis, putperestlerdir.

c) Eflaki ve yildizlan yaraian binsi oldugunu
ve bunun onlaia ycryuzUnil idare eune hakki vcr-

dicini sbyleyenler. Bunlar yildizlari araci kabul

ederlerdi.

2. Ruh gucunc dayanilarak oriaya konan sihir;

Buna gore insan ruhu lasfiye ile icadclme. oldur-

mc, dirillme. biinye ve sekilde degi$iklik yapma
gUciine ulasjr.

3. Ruharu varhklardan faydalamlarak yapilan

sihir: Bu da muska yapmak ve cinlerden yardim
almak gibi sckillcrle uygulanir.

4. Goz boyamak jcklindc yapilan sihir: Hok-
kabazlik, el cabuklugu ve ben/en davranisjar gi-

bi.

Islam alimlcri. sihrin birinci ve ikinci $ekline

inananlarm kafir olduklarinda iuifak eimisjcr-

dir. Ancak, aycue bildirildigi sekilde. yaraticinin

Allah Teala olduguna inanarak ve koiillukic kul-

larunamak ^ariiyla sihir ilmini dgrcnmekie beis

yokiur. Yahudiler arasinda biiyu yaygin idi. Bu
viizden Hz. Siileyman'm buyuk bit buyucU oldu-

gunu. hukUmdarligi hiiyii ile cldc ciugini, hay-
vanlara ve cinlcrc buyii ile hukmettigini sbylerler

vc buna inamrlardi. Hz. Suleyman Kur'an'da
peygamber olarak lamulmca *Muhammcd Su-

leyman i peygamber samyor, halbuki 0 bir bilyil-

cudiir» dediler.)

n

103. Eger iman edip kendilerini kotii-

liiktcn korusalardi, §iiphcsiz, Allah ta-

rafindan vcrilccck scvap daha hayirli

olacaku. Keske bunlan anlasalardi!

104. Ey iman cdcnler! «RSin2» dc-

meyin, «unzuma» deyin. (Sdyienenle-

ri) dinleyin. Kafirler igin clem verici

bir azap vardir.
(Resulullah (s.a.) musliimanlara bir $ey bgre-

lirken. bizi bira/. bekle, acele e(me manasina
«Raina» dcrlerdi. Yahudilerin de sdvmck mana-
sina gelen «Raina» kelimcleri vardi. Muslurnan-
larin du sdzOnil i^itincc, Efendimize kbtd mak-
satla byte hilap elmeyc ba^ladilar. Bunun Uzerine

«Raina» demeyin, o manaya gclcn «unzuma»
dcyin denildi ki. bizi bekle demckiir.)

105. (Eymuminler!) Ehl.i kitaptan

kSfirlcr vc putpcrestler dc Rabbinizden
size bir hayir indirilmcsini islcmezlcr.

Halbuki Allah rahmetini diledigine ve-
rir. Allah biiyiik liiluf sahibidir.
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106. Biz, birSyelin hukmiinu yuriir-

liiktcn kaldmr veya onu unutlurursak

(ertelersek) muilaka daha iyisini vcya

benzerini getiririz. Bilmez misin ki Al-

lah her §cyc kadirdir.

(Sonra gelen bir ayetin, daha ttnceki Eyciin

hiikmiinu yUriirlukten kaldirmasina «nesh" de-

nir. Allah Tcala, insanhgin medem vc ktiUUrcl

geli^mesine ve bu geli$menin dogurdugu ihii-

yaclara uygun olaiak. gcrckukce yeni peygam-
ber ve kilaplar gondcrmis,, oncekilere ail bazi hil-

kumleri yurllrlukien kaldirmisnr. Naslarinin
hilkmU cbcdi olan Kur'an-i Kerim naZil olurken,

bu dcineme mahsus olmak tlzcre bazi ayeiler. di-

gerlerini nesheimislir; ancak bunlann sayisi ol-

duk^a azdir ve ilk Islam neslinin lerbiyc vc inii-

baluni ternin maksadina yoneliktir.)

107. (Yine) bilmez misin, gflklerin ve
ycrin mulkiyet ve hukiimranhgi yalniz-

ca Allah'indir? Sizin icin AUah'lan ba§-

ka ne bir dosi ne dc bir yardimci var-

dir.

108. Yoksa siz dc (ey muslumanlar),
daha Once Musa'ya soruldugu gibi pey-

gamberinize sorularsormak mi isiiyor-

sunuz? Kim imam kiifre degisjrsc, sup-

hesiz dosdogru yoldan sapmis, olur.

(Pcygambere 90k soru sorulmasi. huktlmlcrin

cogaJmasiru ve daralmasiru gcrektirir. Onun i^ui

Medine devrinde bir aia soru sormak yasak edil-

mi$lu\)

109. Ehl-i kilaptan cogu, hakikat ken-

dilcrine apagik belli olduktan sonra, sirf

iclerindcki kiskancliktan ottirii, sizi

imaninizdan vazgecirip kiifrc dOndiir-

mek istedilcr. Yinc de siz. Allah onlar
hakkindaki cmrini getirinceye kadar af-

fedip bagi§layin. §iiphesiz Allah her se-

ye kadirdir.

1 10. Namazi kihn, zekSu verin, once-

den kendiniz icin yapuginiz her iyiligi

Ailah'in katinda bulacaksimz. §uphesiz
Allah, yapmakta olduklannizi noksan-
siz g6riir.

111. (Ehl-i kitap:) Yahudilcr yahut
hirisliyanlar haric hie kimse cennete gi-

remeyceck, dcdiler. Bu onlann kurun-

tusudur. Sen dc onlara: Eger sahiden
dogru soyliiyorsaniz dclilinizi getirin,

dc.

1 12. BilSkis. kim muhsin olarak yii-

ziinii Allah'a dondiirilrse (Allah'a hak-
kiyla kutluk ederse) onun ecri Rabbi
katmdadir. Oylelcri icjn ne bir korku
vardir, nc dc uziiniu cekerler.

(Bu aycttc Allah'a kulluk etmek ihsan vasfina
baglanmi^ux- Yam bir kimse ibadci cimckle ken-
disini kurtaramaz. Kcndini kunarmas 1 icm muh-
sinlcrden olmasi gerekir. Muhsin yapiigi i$i Al-

lah i^in yapan. sadece O'ndan korkan. o scbeplc
isini nolcsansiz bitiren vc her isin hakkiru veren
kimse demektir.)
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(Hiristiyan Araplardan olugan Necran heyeti

Resulullah'in huzuruna fikinca yahudiler onla-

nn yanlanna geldiler. Aralannda munaka^a yap-

ular. Birbirlerini iiham etliler. Bunun Uzerine

a^agidaki ayeiler geldi.)

113. Hepsi de kitabi (Tevrat ve tn-

cil'i) okumakta olduklan halde Yahu-
diler: Hiristiyanlar dogru yolda degil-

Icrdir, dediler. Hiristiyanlar da: Yahu-
diler dogru yolda degillerdir, dediler.

Kitabi bilmeycnler dc birbiricri hakkm-
da tipki onlann soylediklerini sOyledi-

ler. Allah, ihulaTa diistukleri hususlarda

kiyamei giinii onlar hakkinda hUkmiinU
verecektir.

114. AUah'in mescidlerinde Onun
adinin anilmasina engcl olan ve onlann

harap olmasina gah§andan daha zalim

kim vardir! Ashnda bunlann oralara an-

cak korkarak girmelcri gerekir. (Ba^ka
tUrlii girmeye haklart yoktur.) Bunlar
igin diinyada rezillik, ahirette de bilyiik

azap vardir.

115. Dogu da Allah'indir bau da.

Nereye dtincrseniz Allah'in yuzti

oradadir. §ilphesiz AllahYm rahmeti ve

nimeti) genistir, O her seyi bilendir.

116. «Allah gocuk edindi» dediler.

HSsS! O. bundan miinezzehlir. Oysa
gOklerde ve yerde olanlann hepsi

O'nundur, hepsi O'na boyun egmistir.

(Yahudiler «Uzeyr Allah'in ogluduo derken
hirisliyanlar «Isa Allah'in ogludur* dediler.

M(l$rik araplar ise «Melekler Allah'in kizlandir*

dcmijlerdi. Bu ayelle, Allah Teala run bunlardan

mUnezzeh oldugu hususu vurgulanmi§lir.)

117. (0), gOklcrin ve yerin cssiz ya-
raticisidir. Bir seyi dilediginde ona sa-

dece «01!» der, o da hemen oluvcrir.

(Allah Teala'nin bir seyi mural eimesi, onun
hakkinda «01!» emridir. Allah'in diledigi her $ey
vakti saaii gelince mutlaka olur.)

118. Bilmeyenler dediler ki: Allah bi-

zimle konu§mah ya da bize bir flyet

(mucize) gelmeli degil miydi? Onlar-

dan Oncekiler de i$te upki onlann de-

diklcrini demi§lerdi Kalpleri (akiltan)

nasil da birbirinc benzedi? Gcnjekleri

iyice bilmek isteyenlere flyeileri apagik

gosterdik.

119. Dogrusu biz seni Hak (Kur'an)

ile miijdeleyici ve uyanci olarak gon-

derdik. Sen cehennemliklerden sorum-

lu degilsin.
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120. Dinlerine uymadikga yahudiler

dc hmstiyanlar da asla senden razi ol-

mayacaklardir. De ki: Dogru yol, ancak

Allah'in yoludur. Sana gclcn ilimdcn

sonra oniann arzulanna uyacak olur-

san, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir

dost ne de bir yardimci vardir.

121. Kcndilerine kilap verdigimiz

kimselerfrfen bazisi) onu, hakkini go-

zeterek okurlar. Qjnku onlar, ona iman
ederler. Onu ink5r edenlere gelince, i§te

gercekten zarara ugrayanlar onlardir.

(Bu ayet, yahudi alimlerinden Abdullah ibni

Sclam vc arkada$lari hakkmda uimi§ur. Bunlar
Kur'an'a inandilar ve ondaki ahkami lasdik eui-

ler. Bir ha$ka nvayeie gore de bu ayei Cafer b.

Ebi Talip'le beraber Habe$ islandan gclcn kirk

kisjlik cemaat hakkindadir ki. bunlar chl-i kitap-

tan Islam i kabul edenlerdir.)

122. Ey Israilogullan! Size verdigim

nimetimive s'w.ijbir zamanlar)cum\c
Slemc iistiin kilmis. oldugumu haiirla-

yin.

123. Ve bir giindcn sakmm ki, o giin-

de hig kimse baskasi namma bir sey

odcycmcz, kimscdcn fidyc kabul cdil-

mez, hie. kimseye sefaat fayda vermez.

Onlar higbir yardim da gormezler.

(§efaat, bazi $artlara baglidir. En onemlisi ise

imandir.)

124. Birzamanlar Rabbi Ibrahim'i bir

takim kelimeierle smarms,, onlan tarn

olarak yerinc gctirince: Ben scni insan-

lara finder yapacagim. demi§ti. «So-
yumdan da (onderler yap, yd Rabbif) »

dedi. Allah; Ahdim zalimlere ermez
(onlar igin soz vermem) buyurdu.

125. Biz, Beyl'i (Kdbe'yi) insanlara

loplanma mahalli vc giivenli bir yer kil-

dik. Siz dc ibrahim'in makamindan bir

namaz yen edinin (orada namaz kiltn).

Ibrahim ve ismail'e: Tavaf edenler, iba-

deie kapananlar, rukfl ve secde edenler

icin Evim'i temiz tutun, diyc cmrctmis,-

tik.

126. Ibrahim dc dcmi§ti ki: Ey Rab-
bim! Burayi emin bir§ehiryap, halkin-

dan Allah'a vc ahirct giiniinc inananlan

ccsjtli meyvclcrle besle. Allah buyurdu

ki: Kim inkSrederse onu az bir sure fay-

dalandinr, sonra onu cchcnncm azabina

suruklerim. Ne kOtii vanlacak yerdir

orasi!

(Allah, inkar edenleri de dunyada nziklandir-

makta, dUnya nimeilennden dilcdiklcri gibi isti-

fade etmelerine imkan vermekicdir. §u halde

dunya nimcii, dindarhga bagh degildir. Dunya
nimcii mOmine dc kafirc dc vehlir. Bunlar birer

imiihan vesilesidir; hayuh olup olmadiklari ne-

liccyc baghdir. Servei ve ikiidar. eger kulluga

vesile olmu$ ise o zaman bu. iki cihan saadctidir.

Azginlik ve sapikhga sebep olmus, ise ebedi ha-

yaii mahveimis,, saadci yerinc fclakct gctirmi$

olur.)
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127. Bir zamanlar Ibrahim, Ismail ile

beraber Bcyiullah'in temcllcrini yiik-

selliyor, (§dyle diyoriardi:) Ey Rabbi-

miz! Bizdcn bunu kabul buyur, §iiphe-

siz sen isUensin, bilensin.

(Kabe'nin yapihs,i hakkindaki rivayeilere go-

re, Hz. Adem Uc Havva cennetten cikarildiklari

vakit yeryuziinde Arafai'ta bulus,urlar, beiaberce

batiya dogru yiiriirler. Kabe'nin bulundugu ycre

gelirler. Bu esnada Adem, bu bulu§maya $ukilr

olmak Uzere Rabbine ibadei etmek ister ve cen-

nelle iken, etrafmda Lavaf cderck ibadcl elu£i

nurdan siltunun lekrar kendisine verilmesini di-

ler. Is,le o nurdan siltun orada tecelli eder ve Hz.

Adem. onun ctrafinda lavaf ederek AUah'a ibadct

eder. Bu nurdan siHun Hz. §it zamamnda kaybo-

lur, yehnde siyah bir las, kalir. Bunun Uzerine Hz.

onun yerinc tartan onun gibi don k<l$e bina

yapar ve o siyah usm binanin bir kdsesinc yerle$-

tirir. l§ie bugiin Hacer-i Esved diye bilinen siyah

las, odur. Soma Nuh tufaninda bu bina kumlar al-

tinda uzunca bir sure gizli kahr. Hz Ibrahim At-

lah'in cmriylc Kabc'nin bulundugu ycre gidcr,

oglu Ismail'i annesiyle birlikie orada iskin eder.

Sonra Ismail ile beraber Kabe'nin bulundugu ye-

ri kazar. Hz. $U larafindan yapilan binanin le-

mellerini bulur ve o temelleru\uzerine bugiin

mevcut olan Kabe'yi in§a eder. Ayette «Beyrul-

lah'in icmcllerini yUkseltiyoT* curnlesi bunu i Ti-

de eder.)

128. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun
cgcnlcrdcn kil, ncslimizden dc sana iia-

at eden bir ilmmet cikar, bize ibadet

usullerimizi gbslcr, levbemizi kabul ct;

zira, levbeleri cokga kabul eden, c,ok

mcrhamctli olan ancak sensin.

129. Ey Rabbimiz! Onlara, iglerin-

den senin SycUcrini kcndilcrinc okuya-

cak, onlara kitap ve hikmeli ogretecek,

onlan temizleyccek bir pcygambcr
gonder. Cunkii iistiin gelen. her seyi

ycrli yerincc yapan yalniz sensin.

130. ibrahim'in dininden kendini bil-

mezlerden ba§ka kirn yiiz cevirir? An-
dolsun ki, biz onu diinyada (elgl) setfik,

§iiphesiz o ahiretle de iyilerdendir.

131. Qunku^Rabbi ona: Musliiman ol,

dcmi§, o da: Alemlcrin Rabbine boyun
cgdim, demisti.

132. Bunu Ibrahim de kendi ogullan-

na vasiyei etti, Ya'kub da: Ogullanm!
Allah sizin igin bu dini (IslAm't) sccti. 0

halde sadece muslumanlar olarak olti-

niiz (dedi).

133. Yoksa YaTcub'a 6!um gcldigi za-

man siz orada mi idiniz? O zaman
(Ya'kub) ogullanna: Bcndcn sonra ki-

me kulluk edeceksiniz? demisti. Onlar:

Senin ve atalann Ibrahim, Ismail ve is-

hak'in ilShi olan tek AUah'a kulluk ede-

cegiz; biz ancak O'na teslim olmusuz-

dur, dediler.

134. Onlar birummetti, gelip gec.ti.

Onlann kazandiklan kendilcrinin, si-

zin kazandiklanniz sizindir. Siz onla-

nn yaptiklanndan sorguya cekilmezsi-

niz.
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135. (Yahudiler ve hiristiyanlar

miislumanlara:) Yahudi ya da hiristi-

yan olun ki, dogru yolu bulasiniz, dedi-

ler. De ki: Hayir! Biz. hanff olan ibra-

him'in dinine uyanz. O, mu$riklcrden
degildi.

(Hanif. her liirlii baul dinden uzak dump, yal-

mzca hak dine yonelen ki$i demektir.)

136. «Biz, Allah' a ve bize indirilcnc;

Ibrahim, Ismail, ishak, Ya'kub ve esb-

Sta indirilcnc, Musa ve isa'ya verilen-

lerlc Rableri tarafindan digcr pcygam-
berlere verilenlcrc, onlardan hic,biri

arasinda fark gozetmeksizin inandik vc
biz sadece Allah'a teslim olduk» de-
yin.

(Esbat, lorunlar demektir. Burada Hz.
Ya'kub'un on iki evladindan lorunlan kasdcdil-

137. Eger onlar da sizin inandigmiz
gibi inamrlarsa dogru yolu bulmus, olur-

lar; donerlerse mutlaka anla§mazlik igi-

ne diismu§ olurlar. Onlara kar§i Allah
sana yclcr. O isjiendir, bilendir.

138. Allah'in (verdigi) rengiyle bo-

yandik. Allah'tan daha giizel rengi kim
vcrcbilir? Biz ancak O'na kutluk edcriz

(deyin).

(Zemahseri nin aviklamalarina gore hiristi-

yanlar , yeni dogan cocuklari, bir su ile boyarlai
vc «l^ie jimdi hirisliyan oldu» dcrlerdi ve bunu o
cocuk icin bir lemi/.lik sayarlardi. Ayeiie muslU-
manlaiin buna kar$ihk «Allah'in boyas i ile bo-
yandik» demeleri cmrcdildi. Allah'm boyasi
Islam fiirati, Islam vc iman tcmizligidir.)

139. De ki: Allah bizim dc Rabbimiz,
sizin dc Rabbiniz oldugu haldc, O'nun
hakkinda bizimlc tarti§maya mi girisj-

yorsunuz? Bizim yapuklanmiz bize, si-

zin yaptiklanmz da size ailtir. Biz O'na
gonulden baglananlanz.

140. Yoksa siz, ibrahim, Ismail, is-

hak, Ya'kub ve esbaun yahudi, yahut hi-

risliyan olduklanni mi s6y1iiyorsunuz?

Dc ki: Siz mi daha iyi bitirsiniz, yoksa
Allah mi? Allah tarafindan kendisine

(bildirilmis) bir §ahiiligi gizlcycnden
daha zalim kim olabilir? Allah yapukla-
nnizdan gafil dcgildir.

141. Onlar bir iimmctli; gelip gecti.

Onlann kazandiklan kendilerine, sizin

kazandiklanniz da size aittir. Siz onla-

nn yaptiklanndan sorguya cekilmezsi-

niz.
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(Resulullah (s.a.) Mcdine'ye geldikien soma
muslUmanlar on alii on yedi ay kadar KudUs'e

yonelciek namaz kildilar. Bu durum yahudilcrin

5unarmalarma, «Muhammcd vc ashabi kiblele-

rinin ncresi oldugunu bilmiyorlardi. biz onlara

yol gosicrdik» gibi laflar eunelcrine ve bunu et-

rafa yaymalanna sebep olmu$tu. Resulullah, Al-

lah'ian Islam'a kcndi kiblesinin verilmesini ni-

ya/. eUi. l$lc bundan sonra Kudus'ten Kabe'yc da-

niilmesi emri geldi. Bunun uzerine yahudiler ve

mOnafiklar tekrar ileri geri konu$maya ba;ladi-

lar. Asagidaki ayeller bu olayi anlaiir.)

142. insanlardan bir kisim beyinsiz-

ler: Yonclmcktc olduklan kiblclcrin-

den onlan tjeviren ncdir? diyccckler. De
ki: Dogu da bati da Allah'indir. O diledi-

gini dogru yola ileiir.

143. l§lc boylece si/in insanliga §a-

hiiler olmaniz, Rcsul'un dc size sahil ol-

masi igin sizi muiedil bir millci kildik.

Senin (arzulayip da $u anda) yonelme-

digin kiblcyi (Kabe'yi) biz ancak Pcy-

gambere uyani, okgclcri iizcrindc geri

dflnenden ayirdetmemiz igin kiblc yap-

nk. Bu, Allah'in hidayet verdigi kimsc-

lerden baskasina elbcrtc agir gclir. Al-

lah sizin imaninizi asla zayi edecek de-

gildir. Zira Allah insanlara karsj seflcatli

vc merhamellidir.

(Rivaycte gore kiyametie millctlcr pcygam-
bcrlennin tcbligalini inkar ederler. Allah pey-

gamberlerden teblig ctiiklcnnc dair delil isler.

Bunun uzerine iimmei-i Muhammed getirilir ve

onlar buna schadci cdcrler. Onlara «Siz bunu nc-

reden ogrendini/.?* diyc sorulur. Onlar da

"Kur'an'dan ve Resululiah'tan ogrcndik» dcrlcr.

Nihayet Resulullah geiirilir ve o da buna $ahiilik

eder.)

144. (Ey Muhammed!) Biz senin yu

-

zuniin gogc dognj ccvrilmekic oldugu-

nu (yiicelerden haber bekledigini) gb-

riiyoruz. i§te sjmdi, scni mcmnun olaca-

gin birkibleyc donduruyoruz. Artik yii-

zihiti Mescid-i Haram tarafina c,cvir.

(Ey muslUmanlar!) Siz de nerede olur-

saniz olun, (namazda) yuzlcrinizi o la-

rafa ccvirin. §uphc yok ki. ehl-i kitap,

onun Rablerindcn gclcn gcrcek oldugu-

nu 90k iyi bilirlcr. Allah onlann yap-

makia olduklanndan habcrsiz dcgildir.

145. Ycmin olsun ki (habibim!) sen

chl-i kitaba her turlti Sycli (mucizeyi)

gciirscn yine de onlar senin kiblcne

donmezlcr. Sen dc onlann kiblcsine dO-

nccck dcgilsin. Onlar da birbirlcrinin

kiblcsine donmezler. Sana gclcn iltm-

den sonra eger onlann arzulanna uya-

cak olursan, i§tc o zaman sen hakki cjg-

ncycnlcrdcn olursun.

(Bu ayelie inadin insanoglunu nc hale geliidi-

gi anlaiilarak «Scn onlarin arzulanna uyarsan

kotilluk edenlcrden olursun» dcnilmisnr. £unku
Efondimiz bilfar/ onlarin bir dilegini yerine geii-

rirse bu sefcr ba$ka bir $cy isieyecekler ve zor

formedik<;e hicbir $eyj kabul eimcyeccklcrdir.

51c ayciic bu cihel anlatitmisur. Bunun da scbe-

bi, inai vc laassuptur. Iman ile lerbiye edilmcmi;

nefis, inai vc laassuplan kurtulamaz. Bu da insam

daima kortiye yoneliir.J
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146. Kendilcrinc kitap verdiklcrimiz

onu (o kitaptaki peygamberi), dzogul-
lanni lanidiklan gibi tamrlar. Buna rag-

men onlardan bir gurup bile bile gcrccgi

gizler.

(Yahudiler Tcvrat'ia, hirisiiyanlar da Incil'de

ahir zaman peygambcrinin vasiflanni gbrdiiler.

onun gclmcsini bcklcdilcr; her ncsil bunu ken-

dinden sonra gckceklcre anlaiti ve inanmalanni
tavsiye etii . Bunun icin her iki zumrc dc bu pcy-

gambenn gelmesini dbrl gozlc bckliyorlardi.

Ancak onun Araplar arasindan vc bir yclim kim
sc olarak gonderildigini goruncc sirf irkcilik gay-

ret ve du^uncesiylc inkar etliler. Halbuki onun
hak pcygamber oldugunu. kendi ogullanni bilip

tanidiklari gibi biltyorlardi.)

147. Gercek olan, Rabbinden gelen-

dir. 0 haldc ku§kulananlardan olma!

148. Herkesin yoncldigi bir kiblcsi

vardir. (Ey muminler!) Si/ hayir i§le-

rindc yans.in. Ncrcdc olursaniz olun so-

nunda Allah hepinizi bir araya getirir.

§iiphcsiz Allah her §cyc kadirdir.

149. Ncrcdcn yola cikarsan cik (na-

mazda) yiiziinu Mcscid-i Haram larafi-

na cevir. Bu emir Rabbinden sana gelen

gcrccktir. (Biliniz ki) Allah yaptiklan-

nizdan habcrsiz dcgildir.

150. (Evet Resuliim!) Ncredcn yola

cikarsan cik (namazda) yuzunii Mcs-
cid-i Haram'a dogru cevir. Ncrcdc olur-

saniz olunuz, yUzuniizii o yana ccvirin

ki, aralanndan haksizhk edenler (kuru

inat^tlar) mustesna, insanlann aleyhi-

nizdc (kullanabdecekleri) birdelili bu-

lunmasin. Sakm onlardan korkmaym!
Yalniz benden korkun. Bdylecc size

olan nimctimi tamamlayayim da dogru
yolu bulasiniz.

151. Niickim kendi icinizden size

5yctlcrimizi okuyan, sizi kdtuluklcrdcn

anndiran, size Kitab't vc hikmcti talim

cdip bilmcdiklcrinizi size ogrctcn bir

Rcsul gdndcrdik.

152. Oylc ise siz beni (ibaderte) anin

ki ben dc sizi anayim. Bana §ukrcdin;

sakm bana nankorliik etmcyin!

153. Ey iman cdcnlcr! Sabir vc na-

maz ile Allah'ian yardim istcyin. (Jiinkii

Allah muhakkak sabredcnlcrlc bcraber-

dir.

(Sabir i]c nama/.. nefsin kfiiii ar/ulanna kar$i

en buyiik sUahiir.)
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154. Allah yolunda ftldurulenlere

«olviler» demcyin. Bilakis onlar diridir-

lcr, lakin siz anlayamazsimz.

155. Andolsun ki sizi biraz korku ve

aghk; mallardan, canlardan vc iirunlcr-

den biraz azalima (fakirlik) ile deneriz.

(Ey Peygamber!) Sabrcdcnlcri miijde-

le!

156. O sabredenler, kcndilcrinc bir

bela* geldigi zaman: Biz Allah'in kullan-

yiz vc biz O'na donecegiz, derler.

157. I§te Rablerindcn bagistomalar

ve rahmet hep onlaradir. Ve dogru yolu

bulanlar da onlardir.

(Bcdir'dc $chit dil$en 14 ki$i hakkinda ni/il

oldugu rivayct cdilcn bu ayct. kabir azabina ya-

hut safasina da delildir. Oliim, korku. achk, mal

azligi. fakirlik. hastalik; bunlann hepsi hirer im-

tihandir. Bunlardiinya hayalirun ayritmaz parca-

laridtr, hi; kimsc bunlardan birisine yakalan-

makian kurtulamaz. En sonunda herkes olccck-

tir. In anan akilh ki§i. bunlari Kur'an'a gore anla-

yip degerlendircndir.)

158. §uphc yok ki, Safa ile Merve Al-

lah'in koydugu ni§anlardandir. Herkim
Bcytullah'i ziyarei eder veya umre ya-

parsa onlan tavaf etmesindc kendisinc

bir giinah yoktur. Her kim g6nullu ola-

rak bir iyilik yaparsa suphesiz Allah ka-

bul ederve (yaptlam) hakkiyla bilir.

(Safa ile Mcrvc. Kabe'nin dogu tarafinda iki

tcpenin adidir. Hacer validemiz Hz. Ismail i^in

su ararken bu iki lepe arasinda ycdi defa ko^mu;-

lur. BugUn hac vc umre icin Beytullah'i ziyarct vc

tavaf edenler, ayni zamanda Safa ile Mcrvc ara-

sinda sa'yederler, Ayetle. iki lepe arasinda sa'yci-

mckic (gclip giimckic) gtlnah yokiur, denilmis.-

lir. (^Qxikti cahiliye devrinde heT iki lepede de hi-

rer put vardi. Her ne kadar Islam bu pullan kal-

dirmi§sa da bazi kimsclerin icinde bir $uphc kal-

di. l$ie yukandaki ayctlc bu sUphe lamamen gi-

dcnlmis, oldu.)

159. Indirdigimiz acik dclillcri ve ki-

tapta insanlara apacik gosterdigimiz hi-

dayet yolunu gizlcycnlcrc hem Allah

hem dc butun land ediciler 15net eder.

160. Ancak levbe edip durumlanni
diizelicnlcr vc gergegt acikga ortaya ko-

yanlar baskadir. Zira ben onlann icvbc-

lerini kabul ederim, Ben tcvbcyi cokga

kabul eden vc cokga csirgcyenim.

161. (Ayetlerimizi) inkSr etmi§ ve

kaTir olarak 01mu§lere gclincc, i§tc Al-

lah'in, mclcklerin ve turn insanlann

laneti onlann uzcrincdir.

162. Onlar cbediyen land icinde ka-

lirlar. Amk ne azaplan hafifletilir ne de

onlann yiizlerine bakilir.

163. ilahiniz birick AUah'lir. O'ndan

ba§ka ilah yoktur. O, rahmandir, ra-

himdir.
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(Bundan onceki ayetlerde Allah's ve O'nun
gonderdigi dine kar$i nankbrlUk cdcnlcrin nasil

kolU bir akibcle suruklcndikleri. onlarm ebedi-

yen kotulenecekleri anlaiilmi$tir Rundan sonra-

ki ayeilerde ise, her insanda en btiyuk ilahi nimct

olan akli hcrkcsin yerli yerince kullanmasi, elra-

fina dikkal ve ihretle bakmasi if in kainat olayla-

nna temas cdilmi$tir. Zira hakkiyla du§uncn, et-

rafina ibrcllc bakan kimsc, mullaka Allah'i bulur

ve O'na inanir.)

164. §Uphesiz goklerin ve yerin yara-

tilmasinda, gcce ile giindiizun birbiri

pe§inden gclmcsindc, insanlara fayda

veren §eylerle yuklu' olarak denizdc yii-

ziip giden gcmilcrdc, Allah'in gbkien
indirip de olii haldcki lopragi canlandir-

digi suda, ycryuzundc hcrgcsjt canhyi

yaymasinda, riizgdrlan ve ycr ile gOk

arasinda emre hazir bekleyen bulutlan

ytfnlendirmesindc du§uncn bir loplum
icjn (Allah'in varligint ve birligini is-

hatlayan) bircok delillcr vardir.

165. insanlardan bazilan Allah'tan

ba$kasim Allah 'a dcnk tannlar cdinir

de onlan Allah'i sever gibi severler.

iman edenlerin Allah'a olan scvgilcri

isc (onlannkinden) gok daha fazladir.

Ke§ke zalimler azabi gorduklcri zaman
(anlayacaklan gibi) butun kuvvelin
Allah'a ail oldugunu ve Allah'in azabi-

nin cok sjddctli oldugunu oncedcn anla-

yabilselerdi.

166. i§tc o zaman fgdrecekler ki)

kendilerine uyulup arkalanndan gidi-

lenler, uyanlardan hizia uzaklasjriar ve
(o anda her iki tarafda) azabi g6rmU§,

nihayet aralanndaki baglar kopup par-

c.alanmi§tir.

(Diinyada hi? dti$Unmcdcn bazi kimsclcri

kendilerine ondcr edincn. hbylece bald yola gi-

den kimscler ahircllc d bnderlerin kendilerinden

uzakla^tiklanni gftrilrler. Ancak her iki laraf da
i?ine girecekleri azabi gorecekler ve ondan kur-
tulus olmadigim anlayacaklardir. Diinyadakinin

lersinc. bu sefer uyanlar konu^urlar. ama artik

faydasi yoktur.)

167. (Koiulere) uyanlar §6ylc dcrlcn

Ah, kc§kc bir daha dunyaya geri gitme-

miz mumkiin olsaydi da, §imdi onlann
bizden uzaklasnklan gibi biz de onlar-

dan uzakla§saydik! Boylccc Allah on-

lara, i§lcrini , pi§manlik ve uzuntu kay-

nagi olarak gosierir ve onlar artik atc§-

tcn cikamazlar.

168. Ey insanlar! Yeryuzundc bulu-

nanlann hclSl ve tcmiz olanlanndan ye-

yin, seytanm pesjne du$meyin; zira §cy-

lan sizin acik bir du§maninizdir.

169. O size ancak kotiilugu, cjrkini ve

Allah hakkinda bilmediginiz §eylcri

sOylcmenizi emreder.

(§eyian. insarun k; inde bulunan kdtU dil$Once
ve arzulari knriikler. insan nefsine ktfttilugi) scv-

dirir. Bu scbcplc insanin kbtuluk yapmasim ko-

laylajunr. O yii/.den Hz. Ebubckir: «B0yiik
adam, nefsinin islcklerine uymayan kimsedir»

dcmi$tir.)
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170. Onlara (mu§riklere); AHah'in

indirdigine uyun, dcnildigi zaman on-

lar, «Hayir! Biz atalanmizi tizerinde

buldugumuz yola uyanz» dcdiler. Ya
atalan bir §cy an!amami§, dognjyu da
bulamamis, idiyseler?

171. (Hidayet gagnsina kulak ver-

meyen) kaTirlcrin durumu, sadece $o-

banin baginp gagirmasini isUen hay-

vanlann durumuna benzcr. (^iinkii on-

lar sagirlar, dilsizler ve korlerdir. Bu se-

beple dusunrnezler.

(Bu ayetlerde insanlarin korukbrune eskiye

baglarunalan. yeni onaya konmu$ fikirlcrc ku-

lak vcrmcmclcii kblulcnmi$, bu kohuda dogru
olanin, akilci olarak hareket edilmesi oldugu
sdylcnmi$iir.

Zcmah^eri'ye gore ayelin meali $oyledir: Ka-

firleri dogru yola cagiran davetcinin (Peygam-
ber'in) durumu. baginp cagirmadan ba$ka bir $cy
i$itmcyenlere seslencn cobanin durumu gibi-

dir.)

172. Ey iman cdcnlcr! Size vcrdigi-

miz nziklann temiz olanlanndan yeyin,

cger siz yalmz Allah'a kulluk cdiyorsa-

niz O'na §iikredin.

173. Allah size ancak oluyii (ie$i),

kani, domuz elini ve Allah'tan ba§kasi

adina kesilcni haram kildi. Her kim
bunlardan yemeye mccbur kahrsa, ba§-

kasinin hakkina saldirmadan ve haddi

a§madan bir miktar yemcsinde giinah

yoktux §uphc yok ki Allah cokc,a bagi§-

layan gokga esirgeyendir.

(Islam'da zorluk > oktur. Zarureilcr mahzurla-

n oriadan kaldinr. Bir kimsc cluidc olmayan sc

beplerle haram olan bir $eyi yemek ya da bir i$i

i§lemek zorunda kalirsa, haddi a$mamak ve o $e-

yi devamh helal saymamak sariiyla /.aruret mik-
lartnca yiyebilir, Bu durumda dinen giinah i$le-

mi$ sayilma/.)

174. AUah'm indirdigi kitapian bir sc-

yi (dhir zaman Peygamherinin vasifla-

rint) gizlcyip onu az bir paha ile degi-

$enler yok mu, i§te onlann yeyip de ka-

nnlanna doldurduklan, ate§ten ba§ka
bir§cy degildir. Kiyamci gunu Allah nc

kcndilcriylc konu§ur ve ne de onlan re-

mize gikanr. Orada onlar icjn can yakici

bir azap vardir.

(Yahudi hahamlari Peygamberimi/in Tev-

rat'la zikrcdilen vasiflarini gizlcdilcr vc yaptik-

lan bu kotii i$ icm de maddi kar^thk aldilar. Ayei-

Ic bunun nc kolu bir davrani$ oldugu anlalilmak-

tadir.)

175. Onlar dogru yol karsriiginda sa-

pikhgi, magfirctc bedel olarak da azabi

saun almis, kimsclcrdir. Onlar aie§e kar-

$i ne kadar dayanikhdirlar!

176. O azabin sebebi, Allah'm, kitabi

hak olarak indirmi§ olmasidir. (Buna
ragmen farkli yorum yapip) kitapla

aynhga dii§cnler, elbctte dcrin bir an-

la§mazligin icjne dus.rniis.lerdir.

(Allah Tcala'run Kuran'i hak olarak indirdigi

apa^ik oriada iken. ondaki ahkami; saglam dclil-

Icrc dayanmadan kendi arzularwa gore yorumla-

mak isieyenlerin. gerceklerden u/.ak kaldiktari

ve ifinden cikilmaz aynliklara du$tukleri, bu
yUzdcn dc hem diinyada hem dc ahirctlc /arara

ugrayacaklan anlalilmi$ur.)
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177. Iyilik, yuzlcrinizi dogu ve bati

tarafina ^evirmcniz dcgildir. Asil iyilik,

o kimsenin yapligidir ki, AJlah'a, ahirct

gtinunc, mclcklcrc, kiiaplara, peygam-
berlere inanir. (Allah'in rizasint gdzete-

rek) yakinlara, yciimlerc, yoksullara,

yolda kalmi§lara. dilenenlere vc ktilcic-

rc scvdigi maldan harcar, namaz kilar,

zekSi verir. Aniia§ma yapngi zaman
sozlcrini yerine geiirir. Sikinii, hastalik

ve sava§ zamanlannda sabreder. i§le

dogru olanlar, bu vasiflan tasjyanlardir.

Mutiakfler ancak onlardir!

178. Ey iman cdcnlcr! Oldurulenler

hakkinda size kisas farz kilindi. Hiirc

hiir, koleye kolc, kadina kadin (oldurii-

liir). Ancak her kimin cezasi, kardcsj

(oldiirulenin velisi) tarafindan bir mik-
tar bagi§lamrsa artik (taraflar) hakka-
niycte uymah ve (dldiiren) ona (gere-

ken diyeti) giizcllikle odcmclidir. Bu
soylcncnler, Rabbinizden bir hafiflct-

me ve rahmctlir. Her kim bundan sonra

haddi a§arsa muhakkak onun icjn elem
vcrici bir azap vardtr.

(ButUn dinlcr. hukuk ve ahlak sistcmlen, hak-
si/ olarak adam oldurmenin. cana bymamn btt-

yttk bir sue oldugunda birlesmisjerdir. Farklihk,
bu sucun 6nlcnmcsi icin ahnmasi gereken tedbii-

de kendtni gostermektcdir. Islam, su<;a iten se-

bepleri a/ami fllclide ortadan kaldirmi^, insani
iman, ibadei ve ahlak terbiyesi ile olgunlas.tir-
mak i vi r, gerekli ledbirlcri almis,. biiiUn bunlar-
dan sonra da kisas adiyla «cana kiyanin camna
kiyihr» kaidesini koymu^lur. Haksiz aflarla bir
gun hUrriycte kavusmak limidi icinde beslenen
kimselcrin bu hali i. hap: 1

- cezasi) hie de caydinci
ve sucu onlcyici bir tcdbir dcgildir. Kisasi lazmi-
nata (diyetej cevirme hakki. oldurmc sucunun
aci neticelerine kailanmakla olan Olil yakinlanna
(vclilerc) ailtir. Baskasi bu cezayi oafiflaya-
maz.)

179. Ey akil sahipleri! Kisasta sizin

igin hayat vardir. Umulur ki sug i§le-

mekten sakinirsimz.
("Kisasta hayat vardir- sttzii, gerccktcn dik-

katc deger bir ifadedir. Zira kisas tatbik cdilirse

bir kis.inin oldUrulmcsiylc pek cok kimsenin ya-
$amasi saglarur. Cimku cezasimn oliim oldugu-
nu bilen kimse, bu sucu isjcmeycccktir.)

180. Birinizc oliim geldigi zaman,
cger bir hayir birakacaksa anaya, baba-

ya, yakinlara uygun bir bicjmde vasiyei

ctmck Allah'tan korkanlar iizerinc bir

borciur.
(Mirasla ilgili ayetler gelmedcn once, ki^inin

servciinden ana, baba ve akrabalarma bir miklar
verilmesi icjn vasiyet clmcsi cmrcdilmi^lir. An-
cak, Nisa suresinde gelen miras aycilcri ile hcr-
kesin hakki kcsin ve net olarak bclirlenmi$, Efen-
dimiz de «Allah her hak sahibine hakJuni vcrmij-
tir. Bundan sonra v arise vasiycl vokim- buyux-
mi^, boylece yukaridaki ayct ncshedilmislir. Fa-
ka( mirastan payi olmayan akraba vc dilskunlere
ve hayir miicsseselenne vasiyet bakidir. Her
musluman goniillU olarak servciinden istedigi

ycrc vasiyet edebilir.)

181. Her kim bunu isjttiktcn ve ka-
bullendikien sonra vasiycli dc£i§iirirsc,

giinahi onu degi§lircnlcrcdir. §iiphcsiz
Allah (her §eyt) isjlir ve (her §eyi) bi-

lir.

(Islam da vakif muessesesi hadislere dayan-
makla birlikte sadaka-i cariyc mahiyctindc olan
vc ammeye hizmet veren vawflari, bunlarin sekil
vc jartlarini haksiz olarak degisiircnlcr de vasi-

ycli dcgisurcnler gibi lelakki edilmis.. bu ayei bir-

90k vakil c^ya U/.crinc vc vakifnamclere yazil-
mis.lir.)
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182. Her kirn, vasiyct edenin haksiz-

hga yahut giinaha meyleimesinden en-

di§e eder dc (alakalilarin) aralanni bu-
lursa kendisine giinah yokiur. §iiphesiz

Allah cok bagisjayan hem dc esirgeyen-

dir.

' B undan sonra gclecek ayetlerde Allah Teala

mUslUmana far/, kitinan rama/an orucundan sbz

eder. Oruc, Islam'm bc$ icmclindcn biridir. Oru-
cun farziycti Kur'an'da bclirtilrm;tir. Oruca lah-

sis edilen ramazan ayi faziletli bir aydir. Bu ayin

fazilcli, icindc Kadir gecesi bulunmasindandir.

Kadir gecesinin flstunliigii ise. kendisinde
Kur'an indirilmi§ olmasuidandir, f^Unkii Kur'an

ramazan ayinda vc Kadir gcccsindc lopluca,

levh-i mahfu/dan Bcyiii'l-iz/.c dcmlen makama
indirilmi$ ve yine Kadir gecesindc ilk olarak Hi-

ra dagmda. Pcygamberimizc vahiy olarak gcl-

meye has.lami$tir. Buna gore ramazan ayinin ve

Kadir gecesinin usrtinlugu, Kur'an'in bu ayda ve

bu gecede inmcsinden ilcri gelmekledir. Ru us

tunlukleri sebebiyle ram a/an ayi, biiyiik bir iba-

dcl olan oruca lahsis cdilmi$lu\)

183. Ey iman cdcnlcr! OruC; sizden

Once gelip gecmis, iimmeilcre farz kilin-

digi gibi size dc farz kilindi. Umulurki
korunursunuz.

184. Sayili giinlcrdc olmak iizcrc

(orug sizefarz kilindi). Sizden her kim
hasta yahut yolcu olursa (tutamadigi
gUnler kadar) diger giinlerde kaza eder.

(ihtiyarlik veya sifa umudu kalmamts
hastahk gibi devamli mazereti olup da)

orug tutmaya gUQlcri yetmeyenlere bir

fakir doyumu kadar fidyc gcrckir. Bu-

nunla beraber kim gonullii olarak hayir

yaparsa, bu kendisi icin daha iyidir.

Eger bilirseniz (guglugune ragmen)
oni£ tutmaniz sizin i^in daha hayirh-

dir.

185. Ramazan ayi, insanlara yol gos-

lerici, dogrunun ve dogruyu egriden

ayirmarun acik delilleri olarak Kur'an'-

in indirildigi aydir. Oyle isc sizden ra-

mazan ayini idrak cdcnlcr onda oruc,

tulsun. Kim o anda hasta veya yolcu

olursa (tutamadigt gtinler sayisinca)

ba§ka giinlerde kaza etsin. Allah sizin

icjn kolayhk istcr, zorluk istcmcz. Bii-

liin bunJar, sayiyi tamamlamaruz ve size

dogru yolu gostcrmcsinc kar§ilik, Al-

lah'i lazim etmcniz, §ukretmeniz ic,in-

dir.
(Dinde gticliik yokiur. Allah orucu emrelmi§-

lii. Oruc tutma $artlan bulunan kimsclcr oruc tu-

larlar. Hastahk, yolculuk gibi gecjei bir engelden

OtUril oruc lulamayan, sonra kaza eder. Ihtiyarlik

ve iyiles.meyen mii/min haslalik gibi devamh Gz-

rU olanlar fidyc vcrirlcr. Her tUrlU zahmcte rag-

men kendi ar/.usu ile gonuldcn oruc lutan vc ha-

yir yapanlar 6vUlmU$tih\)

186. Kullanm sana, beni sordugunda

(soyte onlara): Ben cok yakjnim. Bana
dua cttigi vakit dua edenin dilegine kar-

§ihk veririm. O halde (kullanm da) be-

nim davctimc uysunlar vc bana inansin-

lar ki dogru yolu bulalar.
(Rivaycic gore bir bedevi Rcsulullah (s.a.)a

«Rabbimiz yak in midir yoksa uzak midir? Ya-
kmsa ona fisilh jeklinde dua edelim, uzaksa ba-
girahm» dedi. Runun u/crinc ayci indi. Allah'in

islcdi|i iman vc ilaaltir. Allah, iman cdip ilaal

cdcnlcrin duaJanm kabul cdecegini vadr.lmis.lir.

Gercek manada iman edip Allah a kulluk edenle-

rin duasi kabul olunur.)
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187. Oruc gccesinde kadinlanniza
yaklasmak size hclal kilindi. Onlar si /in

icin birer elbise, siz de onlar icin bircr

elbisesiniz. Allah sizin kendinize kOtti-

luk etiiginizi bildi ve tevbenizi kabul

edip sizi bagisjadi. Arlik (ramazan ge-
celerinde) onlara yakla§in ve Allah'm
sizin icin lakdir ettiklcrini isteyin. Saba-

hin beyaz ipligi (aydinligi), siyah ipli-

ginden (karanligindan) ayin edilince-

ye kadar yeyin, icin, sonra aksama ka-

dar orucu tamamlayin. Mescitlerde iba-

dete cekilmis, oldugunuz zamanlarda
kadinlarla birlesmeyin. Bunlar Allah'in

koydugu sinirlardir. Sakin bu sinirlara

yaklasmaym. i§tc boylccc Allah Syetlc-

rini insanlara aciklar. Umulurki koru-

nurlar.
(Islam'in ilk zamanlannda far* olan rama/.an

onicunu lularkcn sahur yemegi yoktu. Oruc, tulan

kimse, alqam onicunu a^inca yalsi namazini ki-

hp uyuyuncaya kadar yer icerdi. Bundan sonra
yemek. icmek ve kadmlara yaklasmak haramdi.
Bazi mUslUmanlar dayanamayip kadmlarina
yaklafu. Bazilari i furdan sonra yorgunluklan
sebebiyle hemen uyuduklari ic/in. ertesi gUn acjik

vc susu/.lukian baygmlik ge^irdiler Cenab-i Al-

lah mUminlere acidi ve bir kolaylik olmak ttzere

bu aycti indirdi. «Beyaz iplik ve .siyah iplik» ifa-

delehnden maksadi. «minc'l-fccr: [anycrinin
agarmasmdan» ilavesi afikhga kavus,(urmus.(ur.

Buna gore orucun ba^lamasi gereken 7aman (im-

sak), giine^in dogmasina degil, fecrin dogmasi-
na, yani lanyerinin agarmaya basjamasina bagh-
dir, Iplik labiri dc. lanycri. agarmasirun basjangi-

ciru ifade elmektcdir. Aydinhk yayihp yuksehn-
ce. arlik ona «bcya/. iphk» denemez. Aydinligin

basjadigi an sahurun bitligi ve imsakin basjadigi.

ayru zamanda sabah namazt vaktinin dc girdigi

andir.)

188. Mallannizi aramzda haksiz se-

beplerle yemeyin. Kendiniz bilip durur-

ken, insanlann mallanndan bir kismim
haram yollardan yemcniz icin o mallan
hakimlere (idarecilere veya mahkeme
hakimlerine) vermeyin.

(Bu ayetie i$arei cdllmck islcnen mana, daha
ziyade roJjvet ve ^lkarcilikiir. Binaenaleyh aldat-

ma ve dalavere ile eldc cdilcn biitUn ka/.ancjar

haramdir.)

1 89. Sana, hil§l seklinde yeni dogan
aylan sorarlar. Dc ki: Onlar, insanlar ve

ozclliklc hac icin vakit blculeridir. iyi

davrani§, asla cvlcrc arkalanndan gelip

girmeniz dcgildir. Lakin iyi davranis,,

korunan (ve dlgiilu giden) kimsenin
davramsjdir. Evlcrc kapilanndan girin,

Allah'tan korkun, umulur ki kunulu§a
ercrsiniz.

(Peygamberimize yeni dogan hilalin once in-

cecik olmasi, sonra her giln bliytimesi, dolunay
olduktan sonra (ekrar incelip kaybolmasi vc ick-

rar aym sekilde dogup devam elmesi sorulmu§[u.

Ayelie vcrilcn ccvapia «Ayin bu s,ckildcki hare-

keii. karneri senenin hesap edilmesini. bzellikle

hac gunlcnnin bilinmcsini saglamaklir" denildi.

Ayrica eskldcn Araplar hac i^in ihram giydiklc-

rindc veya hac d6nu$unde cvlerc kapisindan de-

gil dc arkadan acjlan bir dclikten girmemn iyilik

olduguna inanirlardi. Yukaridaki ayelie bunun
da yanlis, uldugu anlatilmishr.)

190. Size karsj sava§ acanlara, siz de
Allah yolunda sava§ acin. Sakin a§in

gitmcyin, ciinkii Allah a§inlan sevmez.
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191. Onlan (size kar§i savasanlan)
yakaladiginiz yerde fildiiriin. Sizi cjkar-

diklan yerden siz de onlan pkana Fit-

nc, adam oldurmekien daha ktiitidur.

Mescid-i Haram'da onlar sizinle sava§-

madikga, siz de onlarla sava§mayin.
Eger onlar size kar§i sava§ agarlarsa siz

de onlan dldiiriin. l§tc kafirlerin cezasi

bdyledir.

192. Eger onlar (sava§tan) vazgeger-

lersc, (§unu iyi bilin ki) Allah gafurve
rahTmdir.

193. Fitne lamamcn yok cdilinccye
vc din (kulluk) de yalniz Allah igin

oluncaya kadar onlarla savasjn. $ayct
vazgecerlerse zalimlerden ba§kasina
diismanlik vc saldin yoktur.

194. Haram ay haram aya kar§iliktir

Hurmetler (dokunulmazliklar) kar§i-

likhdir. Kim size saldinrsa siz de ona
misillcme olacak kadar saldinn. Al-
lah'tan korkun ve bilin ki Allah miittaki-

lerle bcraberdir.
(Rcsulullah (s.a.) hicrclin altinci yihnda umrc

yapmak maksadiyla Mckke'yc dogru yola cik-

miifU. Mekke yakinlarindaki Hudeybiye'yc ge-

lince rnu^nkler Mckkc'ye girmelenni bnlcdiicr.

Orada cclin mimaka$afar oldu. Sonunda Islam
tarihinin en miihim hadisclcrindrn bin olan Hu-
dcybiye anilasmasi yapildi. Bu amla^mada ycr
alan maddclcrden birwc gbre. muslumanlar o se-

nc Harem-i §erifi ziyaret eimeden geri donccek-
lcr. gclecek sene ayni haram ayi icinde Mcscid'i
ziyarei edip umrc yapacaklardi. Mu$rikler hunu
bas,an saydilar. Allah, rniislumanlari crtesi sene
ayru ayda Mescid-i Haram" a gctirdi. Bbylece ha-
ram ay, haram aya kar$ilik oldu.

Islam hukukuna gore saldmya ancak misli ile

mukabclc edilir, a$in gitmek sulfur. Buttln harp-

lerde once insanlar dine cagnlir. Miislilman ol-

mayi yahutcizye vcrmcyi kabul cimeyenlerle sa-

va§ilir.)

195. Allah yolunda harcayin. Kcndi
ellerinizle kendinizi tchlikcyc atmayin.
Her liirlii harckctinizdc diirust davra-
nin. £unku Allah duriisllcri sever.

(Ayeite gecen «ihsan» kclimcsi, bir isi lam vc
noksansiz yapmak. i^in hakkmi vcrmck vc dii-

rtist olmak dcmckiir.
Nitckim bir hadisic Rcsulullah (s.a.)a «Ihsan

ncdir?" diye sorulmu§. O da: «Allaha. O'nu gb-
nivormujj gibi kulluk cimendir, her nc kadar sen
Onu gbrmuyorsan da. O seni goriiyor» huyur-
mu5,rur. Kulluk umumi bir davram^ur. Bu iiinar-

la hadisteki manayi. tizcllikJc ibadelc ybnelimck
dogni dcgildir. Esascn Arapca'da ihsan, isi dogru
durilst yapmaklir. Onun 1cm isjnin chit olana
<>muhsin» denir. Tercume bu anlayi^agore yapil-

mis.Ur. Sosyal yardimi ve adaleti de icine alan ih-

san vc infaiu. «ichlikcyi bnleyen bir icdbim ola-

rak gosteren ayet, adalciin anar§iyi vc ihlilali (Jn-

ledigine de is,aret etmektedir.)

196. Hacci ve umreyi Allah icin tam
yapin. Fger (bunlardan) alikonursaniz
kolayiniza gelen kurbani gondcrin.
Kurban, yerine vanncaya kadar ba§lan-
nizi ura§ cimeyin. Sizdcn her kim nasia
olursa yahui ba§indan bir rahatsizligi

varsa, orug veya sadaka veya kurban ol-

mak lizcrc fidye gcrckir. (Hac yolculu-

$u icin) cmin oldugunuz vakit kim hac
gunferinc kadar umrc ile faydalanmak
lsierse, kolayina gelen bir kurban kes-

mek gcrckir. Kurban kesmcyen kimse
hac gunlcrindc uc, mcmlekenne dondii-

gii zaman ycdi olmak iizerc oruc tuiar

ki, hepsi lam on gundur. Bu s6ylenen-
ler, ailcsi Mescid-i Haram civannda
oturmayanlar icindir. Allah'ian korkun.
Biliniz ki Allah in vcrcccgi ccza agirdir.
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197. Hac, bilincn aylardadir. Kim o

aylarda hacca niyct edcrse (ihramim gi-

yerse), hac esnasmda kadina yakla§-

mak, giinah sayilan davrani§lara y6nel-

mek, kavga ctmck yoktur. Nc hayir i§-

lerseniz Allah onu bilir. (Ey miiminler!

Ahiret icin) azik cdinin. Bilin ki azigin

cn hayirhsi takvSdir. Ey akil sahipleri!

Bendcn (emirlerime muhalefe tte n) sa-

kinin.

(Eskiden Araplar, hac mevsiminde bir lakim
panayirlar kurarlar, orada ce^ilh sahalarda ali$-

'cin yaparlardi. Bunlar o /am an cahiliyc devn
adctlerine gore cereyan ederdi. Miislumanlar

bunlan gUnah saydilar. Allah Tcala a^agidaki

ayeilerde bu hususa aciklik getirdi.)

198. (Hac mevsiminde ticaret yapa-
rak) Rabbinizden gelecek bir lutfu

(kazanci) aramanizda size herhangi bir

giinah yoktur. Arafai'tan aynhp akin et-

tiginizdc Mcs/ar-i Haram'da Allah'i zik-

rcdin vc O nu size gftstcrdigi §cki!de

arun. §iiphesiz siz daha Once yanhs. gi-

dcnlerdcn idiniz.

(Diger ibadeller gibi haccm da ferde ve loplu-

ma sayisi/. faydalan vaidir. Bunlarin en bnemli-

lerini $u maddelerde loplayabiliriz:

1 - Ihram, (ck tip vc basil bir elbiscdir. BUttln

haci namzetlcn bunu giyerck sonradan edindik-

leri mal, mtllk. rutbe. makam ve benzerlerini ge-

ridc birakir, Ick farkin ;ahsl fazileiien ibarei ol-

dugu gercek e§illigi ya$arlar.

2- Kefeni andiran ihram icinde yapilan Arafat

vakfesi aym zamanda bir mah$cr omegidir. Bu
man/.ara, bclki bir dmlir boyu i as an a olumii ve

ha$ri hatirlatir.

3- Cl-:
;
li!i irk ve kuliurlerc mensup mUslilman-

lann loplarunalarina vesile olan hac, bir Tnaddi
ve manevi degerler* al)$veri§ine vasita olmakla.

mil slum an Ian birbirinc yalcla^tirmakta, prob-

lemlcre ortak cdzilmler arama unkani vermekle-

dir.

4- Kabe etrafinda lavaf. tevhid fikrini temsil

etmcktc. farkli yOnlere, fakat daima Kabc'ye yo

nclerek kihnan nam a/. *Ncreye donsemz Allah
oradadir» prensibini ruhlara i$lemektedir. Me-
todlar. iciihatlar. kanaatler farkli olabilir. ancak

her mv Allah icindir, Allah nzasina ybnclmeli-

dir.)

199. Sonra insanlann (set gibi) akti-

gi yerden siz de akin. Allah'tan magfiret

isteyin. (^iinkii Allah affedici vc csirge-

yicidir.

200. Hac ibadetlerinizi bilirince, ba-

balannizi andtgimz gibi, hatia ondan
daha kuvvetli bir sekilde Allah'i anin.

insanlardan Oylclcri var ki: Ey Rabbi -

miz! Bize diinyada ver, derler. Bflyle

kimsclcrin ahirettcn hig nasibi yoktur.

201. Onlardan birkismi da: Ey Rab-
bimiz! Bize diinyada da iyilik ver,

ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem
azabindan koru! derler.

202. i§te onlaricm, kazandiklanndan

biiyiik bir nasip vardir. (Stiphesiz) Al-

lah'in hesabi c.ok siiratlidir.
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203. Sayih giinlcrde (eyyam-i te§rik-

te telbiye ve tekbir getirerek) Allah'i

anin. Kim iki gun icinde acele edip (Mi-

na'dan Mekke'ye) donmck isterse, ona
giinah yoklur. Bunlar giinahtan saki-

nanlaricindir. Aliah'ian korkun ve bilin

ki hepiniz O'nun huzurunda toplana-

caksiniz.

(A$agida gelen U( ayct Ahncs b. §urayk hak-

kinda inmi$iir. Giizel konu§an vc yaki$ikh bir

kimse olan Ahnes, miinafik idi. Resulullah'm ya-

nina gelir, gu/cl so/.krlc mtislUmanhk taslaidi.

Halbuki i^i fenahk dolu idi. I§i gticu mUxlUman-
lara /arar vermckti. I$lc aycllerdc bdyle gttzel

konusan. hos, gorimcn kimsclcrc hemen kanma-
mak, ly ice ernin olmadan kimseye guvenmemck
gerekligi anlaiilmi$iir.)

204. insaniardan oylelcri vardir ki,

diinya hayati hakkmda soylcdikleri se-

nin ho§una gider. Hatia boylesi kalbin-

de olana (samimi olduguna) Allah'i §a-

hit tutar. Halbuki o, hasimlann en ya-

manidir.

205. O, doniip gitti mi (yahut bir is

ba$ina geqti mi) yeryuzundc ortaligi

fesada vermek, ekinleri tahrip edip ne-

sillcri bozmak icin gali§ir. Allah boz-

gunculugu sevmez.

206. Bo'ylesine «Allah'tan kork!» dc-

nilincc benlik vc gunir kendisini giina-

ha sevkeder. (Ceza ve azap olarak) ona

cchenncm yeler. O ne kotii yerdir!

207. insaniardan oyleleri de var ki,

Allah'in nzasim almak icin kendini ve

malini feda eder. Allah da kullanna sef-

katlidir.

(Ibn Abbas'tan gelen rivayete gore bu ayet Su-

heyb b. Suian er-Rumi hakkinda inmi;iir. Mekke
musriklcri bu zati yakalami?, dininden dondUr-

mek i^in isjeence euni^lcrdi. Suhcyb, Mckkclilc-

rc «Bcn ihliyar bir adamim. MaJim da var. Sizdcn

veya du$manlaruii/.dan olmamin size bir zarari

olmaz, ben bir siiz soylcdim ondan caymayi iyi

grirmem, malimi ve cs.yami size vcrir, dinimi siz-

den saiin alinm» demi$ti. Onlar buna razi olmu$-

lar. Suheyb'i sahvermisjerdi. Oradan kalkip Me-
dine'ye gehrken bu ayet nazil oldu. §ehrc gircr-

ken kendisine rasilayan Hz. Ebubekir. «Ali$ve-

ri^in karli olsun ya Suhcyb» demi§, o da «Scnin
alis.vcris.m de zarar eimesin» cevabini vermis,-

lir.)

208. Ey iman cdcnlcr! Hep birden ba-

n§a girin. Sakin §eytanin pe§inden gii-

mcyin. Qiinkti o, apacik duymamniz-
dir.

209. Size (Kur'an ve Sunnet gibi)

apar;ik dclillcr geldikten sonra, eger ba-

n§tan saparsaniz, §unu iyi bilin ki Allah

azizdir, hakTmdir.

210. Onlar, illc dc bulutian golgclcr

icinde Allah'in ve mclcklerinin gelme-
sini mi bcklerlcr? Halbuki i§ bitirilmi§-

lir. (Allah nizami artik de$i$mez.) Bu-

Uin i§lcr yalmzca Allah'a dondurulur.
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211. Israilogullanna sorki kendileri-

ne nice apagik mucizeler vcrdik. Kim
mucizeler kendisine geldikten sonra

Allah'in nimctini (dyetlerini) dcgi§li-

rirse bilsin ki Allah'in a/abi sjddeili-

dir.

212. K3fir olanlar icjn dUnya hayau
cazip kihndi. (Bu yuzden) onlar, iman
edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman
edip) inkardan sakmanlar kiyamet gii-

niindc onlann ustundcdir. Allah diledi-

gine hesapsiz nzik verir.

(Ebu Cehil ve arkadasjan. fakir muminler ite

alay eltilcr, bunun u/enne bu ayei na/il oldu. Ha-
yat gercegini sadccc dtinya mail lledcgcrlcndi-

rcn kafirler icin dunya mail cazip hale gclirilmi$-

lir. Onun icin bunlar. iislUn dcgcrlcrc degil. geci-

ci dilnya malma kiymet vermi$ler, sonunda dun-

ya mali onlara hicbir fayda saglamam>$tu\)

213. insanlarbiriek iimmei idi. Sonra

Allah, miijddcyici ve uyanci olarak

peygamberlcri gondcrdi. Insanlar ara-

smda, anla§mazliga du^tiiklcri husus-

larda hiikum vermclcri igin, onlarla be-

rabcr hak yolu gdsieren kiiaplan da
gtindcrdi. Ancak kcndilcrinc kilap vcri-

icnlcr, apacik dclillcr geldikten sonra,

aralanndaki kiskancliktan oturii dinde

anla§mazhga du§tu!er. Bunun iizerine

Allan iman cdcnlcrc, iizcrinde ihlilafa

du§lukleri gercegi izniyle gosterdi. Al-

lah dilcdigini dogru yola iletir.

(Biitiin insanhk ba$langic ilibariyle bir ick

limmct idi. Hz. Adem'den cogalmi$ii Zamanla
ihlilafa dii$iuler.PcygambcrIcr insanlar arasinda

beliren anla$mazhklari gidermek icin gondcril-

214. (Ey muminler!) Yoksa siz, siz-

den once gclip gcgcnlerin ba§ina gelcn-

ler size dc gelmcden cenneic gircccgini-

zi mi sandiniz? Yoksulluk vc sikinti on-

lara oylcsinc dokunmu§ ve oyle sarsil-

mi§lardi ki, nihayet Peygamberve bera-

berindeki muminler: Allah'in yardimi

ne zaman! dcdilcr. Bilcsiniz ki Allah'in

yardimi yakindir.

(Bu aycu bir rivaycle gore, Hcndek sava^inda

miislumanlann cekiigi sikiniilari dile geiirir. Di-
gcr rivayeic gore, Uhud sava^i ile ilgilidir. Bir

ba$ka rivaycle gore isc evlcrini. mallanni ve ya-

kmlarini Mckkc'dc birakip cc$Uli sikinlilara kal-

lanarak Medineye goc eden miisliimanlan lesel-

li icin inrniftir.)

2 1 5. Sana (Allah yolunda) nc harca-

yacaklanni soruyorlar. Dc ki: Maldan
harcadiginiz §ey. cbeveyn, yakinlar, ye-

timler. fakirler ve yolcular icin olmah-
dir. §iiphcsiz Allah yapacaginiz her

hayn bilir.
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216. Ho§unuza gitmcdigi haldc sava§

size farz kilmdi. Sizin igin daha hayirli

oldugu halde bir §eyi sevmemeniz
mumkiindur. Sizin icjn daha kotfi oldu-

gu haldc bir scyi sevmcniz de mumkiin-

dur. Allah bilir, siz bilmczsiniz.
(Sava$ insanlarm severek. zevk alarak yaptik-

lan bir $cy degildir, Fiiraii vc ruh saghgi bo/.ul-

mamis, kimsclcr bldurmck, yakip yikmak. acilar

vermeklcn zcvk atmaz. bunlardan hosjanmaz.
Ancak vucudu kurlarmak icin kangrcn olmu$
elin kesilmesi, iceride kalmis. cocugu kurlarmak

icin kapinin kirilmasi nasil /.aruri isc sava$ da
loplumlarin hayaimda boyle zaruret haline gele-

bilir. Din vc vicdan hurriyclini saglamamn, zul-

mu vc fitneyi onlcmcnin. iccaviizlcrc son verme-

nin yolu sava$ian gecebilir. I$te hu durumlarda
sava$mak §iiphesiz insanlik icin daha hayirli ve

daha jcrcfli bir davranis_lir. Cihad isc hicbir za-

man bir saldin degildir Qilnkii once tslam'a da-

vcl yapilir, kabul eden muslumandir. lslam'i ka-

bul clmcycnden labi olmasi istenir. Bunu da ka-

bul elmezse. ancak o zaman savajihr. Sava$taki

sirn biz bilemeyiz ama onu Allah bilir, Bazi mil-

lctlcr cczaya miisiahak olunca, Allah onlari ce-

$illi bclalarla cezalandinr. Is.te onlardan birisi de
savajjlir.

Resulullah Efendimiz, Abdullah b. Cah$ ku-

mandasmda bir mufrc/.eyi, Kurcys, kcrvanindan

habcr gclirmclcri icin Mckkc'yc gondermis.li.

Kureys, kervamni goriince. dayanamayarak hti-

cumcitiler. Kcrvandan bir ki^iyi OldiirdUler. iki

ki$iyi de esir aldilar. Kervani suriip Peygamberi-

mize getirdiler. O giin reccb aymin ilk gUniiydi).

Mu$riklcr: Muhammcd. haram aylarinda savasi-

yor. diye yaygara kopardilar. Bunun ilzerinc bu
ayet indi.)

217. Sana haram ayi, yani onda sa-

va§mayi soruyorlar. Dc ki: O ayda sa-

va§mak biiyuk bir giinahtir. (Insanlan)

Allali yolundan cevirmek, AUah'i inkSr

ctmek, Mcscid-i Haram'in ziyaretine

mani oimak vc halkmi oradan cikarmak
isc Allah katinda daha biiyiik giinahtir.

Fitnc dc adam oldiirmcktcn daha biiyiik

bir giinahtir. Onlar eger giiglcri yeterse,

sizi dininizden dondiirunceye kadar si-

ze kar§i sava§a devam cdcrlcr. Sizdcn
kim, dininden doner ve kaTir olarak

oliirse, onlann yapiiklan i§ler diinyada

da ahircttc dc bo§a gidcr. Onlar cchen-

nemliktirler ve orada devamli kahrlar.
(«Fitne» savas, anars^i; din vc vicdan hOrriyc-

tine karji.baski oemekur.)

218. iman edenler ve hicret edip Al-
lah volunda cihad edenler var ya, i§te

bunfar, Allah'in rahmeiini umabilirler.

Allah, gaftir ve rahimdir.

219. Sana, sarap ve kumar hakkinda
soru sorarlar. De ki; Her ikisinde de bii-

yiik bir giinah vc insanlar icjn bir takim

faydalar vardir. Ancak her ikisinin dc

giinahi faydasmdan daha biiyiikiiir. Yi-

ne sana iyilik yolunda ne harcayacakla-

nni sorarlar. «ihtiyac. fazlasini» de. Al-

lah size Syctferi boyle agiklar ki diisune-

siniz.

(Sarap haramdir. Sarabin haram olmasi onun
hicbir faydasuiui olmamasiru gerekiirmez. Zara-

ri faydasmdan cok oldugu icin haram kilmmis,tir.

Kumarda da kazanan laraf icin zahiri bir fayda
gcirulur, ama kaybeden Laraf icin buyuk bir zarar

vardir. Onun icin kumar oynamak haram kilui-

mi^iir.)
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(Bu ayetin ba§i, bundan onceki ayetin son
cUmlcsi olan «ki dii$Unesiniz» ilc baglamilidir.

Diinya ve ahiretle ilgili i^lerinizi iyi dil^Uniip ge-

reginc gore harckci cderseniz, hem diinyada hem
de ahircuc saadele nail olursunuz, dumekicdir.)

220. Dunya ve ahiret hakkinda (lehi-

nize olan davrani§lan du§uniin ve ona
gore hareket edin). Sana yetimler hak-
kinda soruyoriar. Dc ki: Onlan iyi yeti§-

lirmck (ytiz ustu birakmaktan) daha ha-

yirlidir. Egcr onlarla birlikte yatjarsa-

mz, (unutmayin ki) onlar sizin karde§-

lerinizdir. Allah, isjeri bozanla duzcltc-

ni bilir. Egcr Allah dileseydi, sizi dc
zahmet ve me§akkatc sokardi. Cunkii
Allah gucjudur, hakim dir.

(Yelimlere iyi muamele cdilmcli, yclim ol-

duklaii hisscltirilmemelidir. Yetimin velisi du-
rumunda olan kimsenin. onu ifsat mi etiigini,

yoksa islah mi etugini Allah bilir. O yelimdir di-

ye ona iyi davranmayanlar. Allahin murakabesi
altinda olduklaiini unuimamahdirlar.)

221. iman elmedikee putpcrcst ka-

dinlarla cvlcnmeyin. Begcnscniz bile,

putperesi bir kadindan, imanh bir c5riye

kcsinlikle daha iyidir. iman ctmcdikge
putperest erkeklcri dc (ktzlannizla) ev-

lendirmeyin. Begenscniz bile, pulpe-
rest bir kisjden inanmis. bir kolc kcsin-

likle daha iyidir. Onlar (mu$rikler) cc-

henneme caginr. Allah isc, izni (veyar-

dimi) ilc ccnneie ve magfirele (aginr.

Allah, dii§unup anlasinlar diye ayeileri-

ni insanlara a^iklar.

(Islam'a gore insanin degeri imanina baglidir.

Allah kaiinda kole ve cariyc bile olsa imanh kim-
se daha UsUindUr vc daha icmizdir. Onun icin bir

musliimamn dinsi/ vc puiperestierle evlenmesi
kesin olarak haram kilinrmsjif.)

222. Sana kadinlann ay halini sorar-

lar. Dc ki: O, bir rahatsizliktir. Bu se-

bcple ay halinde olan kadmlardan uzak
durun. Tcmizlcninceye kadar onlara
yakla§mayin. Temizlendiklcri vakit.

Allah'in size emrettigi yerden onlara

yakla§in. §unu iyi bilin ki, Allah tcvbc

edenleri dc sever, tcmizlcnenlcri de se-

ver.

223. Kadinlanniz sizin icjn bir larla-

dir. Tarlamza nasil dilcrscniz Gyle va-
nn. Kcndiniz igin onceden (uygun dav-
ram§larla) hazirhk yapin. Allah'tan

korkun, biliniz ki siz O'na kavu§acaksi-

niz, (Yd Muhammed!) miiminlcri muj-
dele!

(Cinsi temasin $ekli sinirh dcgildir. Yasak
olan sapik ili§kidir. Tcmastan once hazirlik hem
maddi ve cin.si hem de besmele vb. gibi manevi
olarak anlasjlmi§iir.)

224. Yeminlerinizdcn dolayi Allah'i

(O'nun adim), iyilik elmenize, O'ndan
sakinmaniza ve insanlann arasini dii-

zelimenizc engcl kilmayin. Allah i§ilir

vc bilir.
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225. Allah sizi kasitsiz yeminleriniz-

den sonimlu lutmaz. Lakin kasilli yapti-

gimz yeminlcrinizdcn dolayi sizi so-

nimlu lutar. Allah gafOrdur, halfmdir.

226. Kadinlanna yaklasmamaya yc-

min cdcnlcr dort ay bcklerler. Eger (bu
muddet iginde) kadinlanna donerlcrsc,

§iiphesiz Allah cokca bagi$layan vc
csirgcyendir.

227. Eger (miiddeti iginde donmeyip
kadinlanm) bo§amaya kararvcrirlcrsc

(ayrihrlar). Biliniz ki, Allah isjtir ve

bilir-

.

(«lla» yemin manasinadir. Kismin e$ine yak-
lasmamak ifin yapiigi yemin kar§mginda kulla-

nifmistir. Cahifiyc devri Araplan, kadinlar U7e-
rindeW baski olmak U/.crc. onlara darildiklan
vakit kadinlardan U7.ak dururlar. hie, yanlarina
vaxma/lar. cins! lemas yapmazlar ve onlara yak-
lasmamak hususunda yemin edcrlerdi. Isle Islam
bu s,ckildc yapilan haksi? davrani§lari onlemis,.

dogru yolu g6sicrmi;(ir. Belli muddet icjnde ye-
minini bo/an keffaret venr. Muddei lamamlarur-
sa cvlilik sona crer.)

228. Bo$anmi§ kadinlar, kendi ba§la-

nna (evlenmeden) iiq ay hali (hayiz ve-

ya temizlik miiddeti) bcklerler. Eger
onlar Allah'a ve ahiret giiniine gercck-
len inanmisjarsa, rahimlcrindc Allah'in

yaratugini gizlcmelcri kendilerine helSl

olmaz. Eger kocalar bansmak isierler-

se, bu durumda bosadiklan kadinlan
geri almaya daha fazla hak sahibidirler.

Erkcklcrin kadinlar iizerindcki haklan
gibi, kadinlann da erkeklcr uzerinde

belli haklan vardir. Ancak erkeklcr, ka-

dinlara gore birderece tisiiinluge sahip-

lirler. Allah azfzdir, hakfmdir.
(Bu iisrunhik aile rcislifinden ibarcuir.)

229. Bosama iki defadir. Bundan son-

rasi ya iyiliklc tutmak ya da guzcllikle

salivermektir. Kadmlara vcrdiklcriniz-

den (bo$anma esnasinda) bir sey alma-

ruz size hclal olmaz. Ancak crkek ve ka-

din Allah'in simrlannda kalip cvlilik

haklanni lam tatbik cdcmcmckien kor-

karlarsa bu durum miistcsna. (Ey
miiminler!) Siz dc kan ile kocanin, Al-
lah'in sinirlanni, hakkiyla muhafaza ct-

melerinden kuskuya du§erseniz, kadi-
nin (erkege) fidyc vermcsinde her iki

taraf icin dc sakinca yokiur. Bu sbyle-

ncnlcr Allah'in koydugu sinirlardir. Sa-
kin onlan asmayin. Kim Allah'in sinir-

lanni as.ar.sa i§tc onlar zalimlcrdir.

230. Eger crkek kadini (uciincu defa)

bo§arsa, ondan sonra kadin bir ba§ka

erkckle evlenmcdikce onu almasi ken-

disine helal olmaz. Eger bu kisj dc onu
bo§arsa, (her iki taraf da) Allah'in si-

nirlanni muhafaza cdeceklcrinc inan-

diklan takdirdc, yeniden evlcnmclcrin-

dc bcis yokiur. Bunlar Allah'in simrlan-

dir. Allah bunlan bilmck, dgrenmek is-

leyenlcr icin agiklar.
(Cahiliyc dcvruidc crkekler eslcrini dcfalarca

bo$ar. sonra geri alirlardi. Islam dini. kadina, ha-
kime ve hakemlere basvurarak kocasini bosa-
mak hakkim cldc cimc imkani lanidigi gibi, erke-
gin ho$ama hakkiru da uc, talak ile sinirlamisur.

Bundan sonra erkegin aym kadmla ickrar evlene-

bilmesi hem kadimn iradesino hem de ciddi ola-

rak baska bir erkeklc evlcnip bo$anmis. olmasina
baglidir.)
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231. Kadinlan bo§adigimz vc onlar

da bekleme muddcilcrini biiirdiklcri

vakit ya onlan iyiliklc tulun yahut iyi-

liklc birakm. Fakat haksizlik cderck ve

zarar vcrmck igin onlan nikah altmda

lulmayin. Kim bunu yaparsa muhakkak
kendine kOtuluk etmis, olur. Allah'in

Sycilcrini cglcnccyc almayin. Allah'in

sizin uzerinizdcki nimetini, (size verdi-

gi hidayeti), size ogiit vermek uzere in-

dirdigi KUab'i ve hikmeii hauriayin. Al-

lah'tan korkun. Bilcsiniz ki Allah, her

scyi bilir.

232. Kadinlan bo§adiginiz ve onlar

da bekleme muddctlcrini biiirdiklcri

vakit, aralannda iyilikle anla§tiklan

lakdirdc, onlann (eski) kocalanyla cv-

lerunelcrine engcl olmayin. i§tc bunun-

la icinizden Allah'a ve ahirct guniinc

inanan kimselcrc ogiit verilmckiedir,

Bu Ogudu tulmaniz kendiniz icin en iyi-

si ve en tcmizidir. Allah bilir, siz bil-

mezsiniz.

(Bu ayctin ini$ sebebi, nvayctc g6rc, Ma'kil b.

Ycsar'dir. Bu /at, kizkardcjini bo§ayan kocasi

onu tekrar almak isleyince buna kar§i ?ikmi$ vc

mani olmak istcmi^ti. O csnada bu ayci inmi$,

Resulullah (s.a.) , MaTcil'i $agirmi$ ve bu ayeii

okumu$lu. Ma'kil. <-Rabbimin cmri benim arzu-

ma uymadi. O'nun emxine nza gosieriyorum*
demis, ve ki/.karde$in» cski kocasiyla evlendir-

mistir. Cabir b. Abdullah hakkinda da buna ben
/.cr bir olay nakledilir. Ancak her ne kadar nii/ul

sebebi bunlar ise de ayeiin hukmu* umumidii.)

233. Emzirmcyi lamamlatmak iste-

yen (baba) icin, anneler gocuklanni iki

lam yil cmzirirler. Onlann tirfc uygun
olarak bcslcnmcsi ve giyimi baba larafi-

na aittir. Bir in.san ancak gucii ycttigin-

den sorumlu tululur. Hicbir anne, cocu-

gu sebebiyle, hicbir baba da cocugu yii-

zunden zarara ugraulmamahdir. Onun
benzeri (nafaka temini) vans iizerine

dc gcrckir. Egcr ana vc baba birbiriyle

gdriiserck ve kar§ilikli anla§arak cocu-
gu memcden kesmck istcrlcrsc, kendi-

Icrine gunah yoktur. Cocuklanruzi (sut

anne tutup) cmzinmck isicdiginiz tak-

dirde, sut anncyc vcrmcktc oldugunuzu

iyilikle leslim etmeniz samyla, iizcrini-

zc giinah yoktur. Allah'tan korkun. Bi-

lin ki Allah, yapmakta olduklannizi go-

riir.
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234. Sizden olcnlcrin, gcridc birak-

tiklan cstari, kendi basjanna (evlenme-
den) dort ay on gun beklerler. Bekleme
muddctlcrini bitirdiklcri vakil, kendile-

ri hakkinda yapiiklan mesru isjerde size

bir giinah yoktur. Allah yapmakta ol-

duklannizi bilir.

(Iddelin hikmeii, rahimin temiz oldugunun
tesbiiidir. Bunda vasua. hayizdir. Don ay icinde

tic veya dorl hayiz vaki olur ki bu. kadmin hamile
olmadigini gosierir. Olum sehebiyle ayrilmada

aynca malcm durumu da vardir. Miihim olan. bu
drirt aylik muddei dolmadan kadinin ba§kasiyla

cvlcnmcmcsidir. Bu milddci icinde cvlcnmc ile

ilgili acik konu$malai yapilmamasi da lavsiye

edilmi$tir. Gerek bo$anma. gcrcksc blum scbc-

biyle aynlmadan snnra lekrar evlenme icin iddet

bekleme rorunlulugu hem kadin hem de onun
yakuilan icin bir icselli vc ali$lirma dcvrcsi ol-

masi sebebiyle psikolojik bakimdan faydah bir

uygulamadir. Bilhassa kadinin yakinlanndan
meydana gelecek ho$nuisuzluklar belli olqudc

a/.altilmi$ olur.)

235. (iddet beklemekte olan) kadin-

larla evlenme hususundaki dusiincclc-

rinizi iistii kapaJi bigimde anlatmanizda

vcya onu iginizdc gizli tuimanizda size

giinah yoktur. Allah bilir ki siz onlan
anacaksimz. L5kin, me§ru sozler soyle-

meniz miistesna, sakin onlara gizlice

bulu§ma sdzii vermcyin. Farz olan bek-

leme muddeti dolmadan, nikSh kiyma-

ya kalki$mayin. Bilin ki Allah, gonlu-

niizdekilcri bilir. Bu scbcple Allah'tan

sakimn, §unu iyi bilin ki Allah gafu-

rdur, halfmdir.

236. NikShtan sonra henuz dokunma-
dan veya onlar igin belli bir mchir layin

elmcden kadmlan bo§arsaniz bunda si-

ze mehirzorunlugu yoktur. Bu durumda

onlara muTa (hediye cinsinden bir §ey-

ler) verin. Zcngin olan durumuna gore,

fakir de durumuna gore vermelidir. Mu-
nasip bir miit'a vcrmek iyilcr i^in bir

borgtur.

237. Kendilcrine mehir tayin ederek
evlendiginiz kadmlan, temas elmcden
bo$arsaniz, tayin cttiginiz mehrin yansi

onlann hakkidir. Ancak kadinlann vaz-

gegmcsi vcya nikah bagi clinde buluna-

nin (velinin) vazgegmesi hali miisles-

na, affetmeniz (mehirden vazgegme-
niz), takvSya daha uygundur. Aranizda
iyilik ve ihsani unutmayin. $uphesiz
Allah yapmakta olduklannizi hakkiyla

gorur.
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238. Namazlara ve orta namaza de-

vam cdin. Allah'a saygi ve baghlik lcjn-

dc nama/ kilin

(«Nania/ duiin dircgidir» hadismde belirtildi-

gi iizere en biiyuk ibadel Allah n/asi i<,»n kihnan
namazdir. Ayellc gc^cn «orla nama/.»dan mak-
sat, ikindi namazidir. Resulullah (s.a.) Hcndck
sava$inda $6yle buyurmu^lur: "Orta namazdan
yani ikindi namazindan bizi alikoydular, Allah
onlann evine aie$ doldursun!» Orta namazm
hangi vakil oldugu hususunda farkli rivayeiler de
vaidir.)

239. Egcr (herhangi bir §eyden) kor-

karsaniz (namazlanntzi) yurtiyerek ya-

hul binmis, olarak (kilin). Giivenc ka-

vu§tugunuz zaman, siz bilmezken Al-

lah'in size Ogreuigi $ekildc O'nu amn
(namaz kilin).

240. Sizden Oliip de (dul) c$lcr bira-

kan kimsclcr, zcvcclcrinin, evlerinden

cikanlmadan, bir yila kadar biraktiklan

maldan faydalanmalan hususunda
(sagtiklarinda) vasiyct cisinlcr. Egcr o
kadinlar, (kendiliklerinden) cikip gi-

dcrlcrsc, kcndilcri hakkinda yaptiklan

me$ru §eylerden size bir giinah yoktur.

Allah azizdir, hakimdir.

241. Bos.anmi§ kadinlann, hakkani-

yet Olciilerinde (kocalarindan) mcnfaat
saglamak haklandir; bu, Allah korkusu
tasjyanlar iizerine bir borgiur.

242. Allah size is.te bOylcce ayederini

agiklar ki dii§unup hakikati anlayasi-

niz.

243. Binlerce olduklan halde, tilum

korkusundan dolayi yunlanndan cikip

gidcnlcri gdrmedin mi? Allah onlara

«OIun!» dcdi (oldiiter). Sonra onlan
diriltti. §iiphcsiz Allah insanlara kar§i

liituflcSrdir. LSkin insanlann cogu suk-

retmez.

(Rivayetlere gore Vasit yakinlanndaki Da-
verdan'da bula^ici bir hastalik zuhur etmis,. kasa

ba halki oradan ka^misjar. Allah onlan oldur

mu$. sonra da ibtet i^in diriltmi$li. Bu kissa Pcy-

gambcrimi/c «Gormcdin mi?» $eklindc ifade

edilmi^lir. halbuki Peygambcrimiz onlari gtir-

memi
5 yam o dcvirdc ya$amamj$tir. Ccrck diger

semavi kiiaplarla, gerckse Kur'an-i KcruiVIe bu
nevi habcrlcr Hz. Pcygamtwr'c bildirilmis, oldu-

gundan, Kur'an-i Kerim bu bilgiye. Aiaplann
ifade uslubuna uygun olarak «G6rmcdin mi?»
$eklinde dikkal ^ekmijiir.)

244. Allah yolunda savasin vc bilin ki

Allah, her §cyi i§iiir ve bilir.

245. Vcrdiginin kai kat fazlasiru kcn-
disinc odcmcsi icjn Allah'a giizcl bir
bore, (isteyene faizsiz odiinq) verecek
yok mu? Darlik vercn de bolluk vercn
oc Allah'tir. Sadccc O'na dbndurulc-
ccksiniz.
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246. Musa'dan sonra, Bcni israil'dcn

ileri gclcn kimseleri gormedin mi? Ken-
dilerine gdnderilmi§ bir pcygambcrc:
«Bize bir hukumdar gonder ki (onun
komutasinda) Allah yolunda sava§a-

!im» dcmi§lerdi. «Ya size sava§ yazilir

da savasmazsaniz?» dedi. «Yurtlan-
mizdan cikanlmis,, cocuklanmizdan
uzakla§tinlmi§ oldugumuz haldc Allah
yolunda neden sava§mayalim?» dedi.
ler. Kcndilcrine sava§ yazilinca, igle.

rinden pek azi harig, geri dfiniip {capil-

lar Allah zalimleri iyi bilir.

(Misu'Ia Filtslin arasinda ya$ayan Amalika. o
dcvirdcki krallan Calut'un kumandasinda Israi-

logullanna saldirdi ve onlart peri;an edip yurtla-

nndan cikardi. Bunun iiicrinc Israilogullan, o
anda aralarinda bulunan peygamberlerinden
kcndilcrine bir kumandan layin cimcsini istedi-

lcr. Dcvrin peygamberi, Talut adinda halklan bi-

rini hukumdar ve kumandan tayin eui. A$agidaki

ayetlerde kissa lafsilauyla anlatilmaktadir.)

247. Peygamberleri onlara: Bilin ki

Allah, Taiut'u size hukumdar olarak

gbndcrdi, dedi. Bunun u'zerine: Biz, hii-

kumdarhga daha layik oldu|umuz hal-

dc, kendisine servci vc zenginlik yo-
nunden genis, imk5nlar verilmemi§ken

o bize nasil hukumdar olur? dediler.

«Allah sizin uzcrinizc onu secii, ilimde

vc bedende ona ustiinliik vcrdi. Allah

miilkiinii dilcdiginc verir. Allah her seyi

ihata eden ve her seyi bilcndir» dedi.

(Israilogullanrun ileri gelcnlerinc gbYe ikri-

dar, scrvel vc scrmaye sahiplennin olmahdu.
Halbuki bu fikir. toplum mcnfaalinc vc adalete

aykuidir. Dogiu olan iklidara zenginlcrin degil,

chil olan kimselerin gelmesidir, Ki$inin ehliyeii-

ni, onun mancvi gUcu. bilgisi ve gdrgtisu" ile bc-

den kuvveti vc ccsarcti lemsil eder.)

248. Peygamberleri onlara: Onun hii-

kiimdarhginin alSmcti, Tabut'un size

gelmesidir. Melcklcrin ta§idigi o Ta-
bui'un icinde Rabbinizden size bir fc-

rahlik ve sukunct, Musa ve Harun hane-

danlannin biraktiklanndan bir kahnti
vardir. Eger inanmis, kimscler iseniz si-

zin icin bunda §ilphesiz bir alamel var-

dir, dedi.

(Rivayeic g6re «Tabul» sandiktir. H?.. Musa
onu sava$larda ordunun onunde bulundurur, bu
sayede askerleri giic ve moral kazamrlardi. Za-
manla yahudiler zayiflayuica Tabui'u Calul elle-

rinden almi;u. Talul'un hUkumdarhgina itiraz

ettilcr ve «eger sahiden hulcumdarsa dclil geiirsin»

dcdilcr. Onlara «onun hukumdar olduguna hiic-

cei Tabm'un gcri gelmesidir* denildi ve Tabm
geri gcldi.)
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249. TSlut askerierle beraber (cihad

igin) aynlinca: Biliniz ki Allah sizi bir

irmakia imtihan edecek. Kim ondan
icerse bendendegildir.Eliyle bir avuc
ic,en miisiesna kim ondan icmczse ben.

dendir.dedi. iglcrindcn pck azi miistc-

sna hcpsi irmakian i^tiler. Talul ve
iman edenler bcrabcrce irmagi ge^ince:

BugOn bizim CalGt'a ve askerierine karsj

koyacak hig guciimiiz yoklur, dediler.

Allah'in huzuruna varacaklanna inanan.
lar: Nice az sayida bir birlik Allah'in iz.

niylecoksayidaki birligi yenmistir.

Allah sabrcdenlcrlc berabcrdir, dcdilcr.

250. Calut ve askerleriyle savasa lu-

rusniklannda: EyRabbimiz! Uzerimizc

sabiryagdir. Bizc ccsaret verki tuluna-

hm. KaTirkavme kar$i bizc yardim ct.

dcdilcr.

251. Sonunda Allah'in izniylc onlan
yendilcr. Davud da Calul'u dldurdu. Al-

lah ona (Davud'a) hukumdarlik vc hik-

mel vcrdi, dilcdigi ilimlcrden onaogrei-

ti. Egcr Allah'in insanlardan bir kismi-

nin kbliilugunii digcrlcriylc savmasi ol-

masaydi clbette yeryuzu altiisl olurdu.

LSkin Allah biitun insanliga karsj liiluf

vc kcrcm sahibidir.

(Bu ayeite. dUnya hayatinda can olan ilahi ni-

zamin bir ulcudc i/ahi vardir. Allah, insanlar ara-

sinda i^iimai dengenin kurulmasini bazi sebcp-

Icre baglami§tir. Bu ilibarla insanlaidan bir kismi
zengin bir kismi fakir, bir kismi giiclii bir kismi

zayif. bir kismi sihhaili bir kismi hasia. bir kismi
miimin bir kismi milnkir olacak ki. bunlar arasin-

da kurulacak alakalar. yeryUzUniin imar cdtlme-
sini tcmin cdcccklir. Tipki musbel ve menfi ku-
tuplar arasinda i^ik vc cncrji mcydana geldigi gi-

bi insanlar ara.sinda vuku bulan sava$lar da bu
hikmete baghdir. I$ie bu aycllerdc ilahi ni/amin
bazi prcnsiplcri anlaulmis,uT.)

252. I§te bunlar Allah'in Sycileridir.

Biz onlan Sana dogru olarak anlatiyo-

ruz. §iiphcsiz sen, Allah larafindan gon-
dcrilmis, peygambcrlerdensin.

(Bu ayeilerde askeri disiplin anlalihr. Bit or-

dunun ba$anh olmasi, her scyden once komuia-
nin cmirlcrmc harfiyen uymakla mumkun olur.

Sava^ia galip gclmck sayiya bagli degildir. Hak-
h olmaya. dogruluga. iman vc moral gucime
baglidir. Calul'u 61diircn Davud, rivayeilcre go-

re yedi yasjnda bir crcuk imis,, Allah o Peygam-
bcrc Calul'u Davud'un oldurecegini bildirmis., o
da Davud'u beraber gbiurmiJ$, yolda >k la; dile

gelip «Bizi al. Calul'u bi/imle oldurcccksin» de-

rm$lcr, onlan almis, sapani ile atmis. ve Calul'u

nldurmujiiir. Bu bir mucizedir.)
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253. O pcygamberlcrin bir kismim
digerlerinden iistiin kildik. Allah onlar-

dan bir kismi ile konu§mu§. bazilanni

da derece derece yukseltmis.tir. Mer-
ycm oglu isa'ya acjk mucizclcr verdik

ve onu Ruhu'l-Kudiis ile gucjendirdik.

Allah dileseydi o peygamberlerden
sonra gelen milleller, kendilcrine acjk

dclillcr gcldiktcn sonra birbirlcriyle sa-

vasmazlardi. Fakat onlar ihtilafa dul-
ler de iglerinden kimi iman etti, kimi de
inkar ettf. Allah dileseydi onlar sava§-

mazlardi; lSkin Allah dilcdigini yapar.

(Ruhul-KudOs'ien maksai Cebrail'dir.)

254. Ey iman edenler! Kendisinde ar-

nk ali§-veri§, dostluk ve kayirma bulun-

mayan giin (kiyamet) gelmeden Once,

size verdigimiz nziklan hayir yolunda

harcayin. Gerc.ckleri inkSr cdcnlcr cl-

beile zalimlerdir.

255. Allah, O'ndan ba§ka lann yok-
tur; O, hayydir, kayyflmdur. Kcndisine

ne uyku gelir ne de uyuklama. Gflklerde

ve yerdekilerin hepsi O'nundur. izni ol-

madan O'nun katinda kirn §cfaat edcbi-

lir? O, kullannin yaptiklanni ve yapa-

caklanni bilir. (O'na hi$bir §ey gizli

kalmaz.) O'nun bildirdiklcrinin disjnda

insanlar O'nun ilminden higbir §eyi tam
olarak bilemezler. O'nun kiirsiisU gok-

leri vc yen iginc alir, onlan koruyup gb-

zetmek kendisine zorgclmez. O, yucc-

dir, buyiiktur.

,(l(inde "kUrsi» kehmc.si ge^tigi ic.in bu ayele
•< Ayetu'l kursi » dcmlmis.tir. Burada kOrsi bildi-

gimiz laht manasinda olmayip All ah' in $anina

layik, mahiyeiini ancak kendisinin bildigi bir

varliktir. O'nun yilce sifatlaruu ve ejsiz kudieiini

anlaian bu ayelin azameti, onu okumanin buyiik

sevabi ve Icsirleri hakkinda hadtsler vardir.

Efcndtmiz bir hadisinde $Oyle buyurmus.tur:

«Kur'an'da en btiylik ayet, Ayettn-kursT'dir. Onu
okuyana Allah bir melck gGnderir, onun hascna-

tmi yazai. k inJt: okundugu evi, seylan otuz giin

lerkeder. O eve kirk giin sihir ve sihirbaz gire-

mez. Ya AH! Bunu evladina, ailcne ve komsula-
nna ogret.o Bas,ka bir hadiste de: aGUnlerin

dnemlisi cuma, sozlerin Ustllnil Kur'an.
Kur'an'in en 6nemli surcsi el-Bakara, Bakara'run

en bUyUk ayeii de Ayciu'l-kursi'dir>» denilrnis.lir.

Hayy, lUgalle diri. canli manasina gelir. Allah'in

sifatlarindan olup. dcvamli var olan. kesintiye

ugramayan, varhgi ezeli ve ebedi olan demektir.

Kayyum ise, bUtiin mahlukatui idarcsini bizzat

yllrUten, hepsini hesaba vckcn demektir.)

i

256. Dinde zorlama yoktur. Artik

dogrulukla egrilik birbirinden ayn!mi§-
tir. O haldc kim tSgutu reddcdip Allah'a

inanirsa, kopmayan saglam kulpayapi$-

mi§ur. Allah i§itirvc bilir.

(Tagut. ^cylan ve Allah'tan ba$ka tapilan her

sey demekiir. Insanin nefsi yani koiQ arzulari

§eytanin saptirmaswa kanar. Onun 1901 nefsine

uymayan kimse kolay kolay gunah isjemez. As-
linda dinin koydugu kaidelere uymamiza mini
olan. ifimizdeki kdrtl arzulardir. Bu arzulan egit-

mck sureiiyle insan kendini kfliUKlklcrdcn kom-
yabilir. Islam insanlan, din duygulariru uyandir-

mak ve akillanru dogru yonde i$letmek sureiiyle

kendisine davel etmektedir. Kur'an'in a^iklama-

lariyla dogru egriden ayirt edilir hale gelmi$,iir.

Bu ir;adui i§iguida lslam'a ilk adimi aimak. hilr

iradclcnylc insanlara aittir.)
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257. Allah, inananlann dostudur, on-

lan karanliklardan aydinhga cikanr'.

inkar edeniere gelince, onlann dosilan

da tSguttur, onlan aydinhkian alip ka-

ranhga gOturiir. i§lc bunlar cchenncm-
liklerdir. Onlar orada devamh kalirlar.

(Bu ayette mumin lie kafir mukayese edilmij,

AUah'a vc onun gondcrdigi peygamberlere ina-

nanlari Allah'in aydinliga golurdiigll. ;eytana

uy up kafir olanlari da $cytamn koranliga ittigi. bu
scbcblc cchenncmlik nlduklan anlaiilmi$tir.)

258. Allah kendisine miilk (htikiim-

darlik ve zenginlilc) verdigi i^in §imara-

rak Rabbi hakkinda Ibrahim ile tam§-
maya gireni (Nemrut'u) gormedin mi!

i§te o zaman Ibrahim: Rabbim hayai ve-

ren ve oldiirendir, demisu. O da: Hayat
vercn ve 6Idiiren benim, dcmi§ti. Ibra-

him: Allah gunesj dogudan getirmekte-

dir, haydi sen de onu batidan gctir, dedi.

Bunun uzcrinc kafir api§ip kaldi. Allah

zalim kimseleri hidayeie erdirmez.

259. Yahut gOrmcdin mi o kimscyi ki,

evlerinin duvarlan gatilan uzerine gok-

miis, (alt Ust olmus) bir kasabaya ugra-

di; • Oliimiindcn sonra Allah bunlan na-

sil diriltir acaba!» dedi. Bunun uzerine

Allah onu oldiiriip yiiz sene biraku; son-

ra tekrar diriltti. Ne kadar kaldin? dedi.

«Bir giin yahut daha az» dedi. Allah

ona: Hayir, yiiz sene kaldin. Yiyccegine

vc i^cccginc bak, heniiz bozulmami§Dr.

Engine de bak. Seni insanlara biribret

kilalim diyc (yiiz sene olu tuttuk. sonra

tekrar dirilttik). §imdi sen kemiklere

bak, onlan nasil diizenliyor, sonra ona
nasil et giydiriyoruz, dedi. Durum ken-

disince anla§ilinca: §imdi iyice biliyo-

rum ki, Allah her seye kadirdir, dedi.

(25B. aye lie Hz. Ibrahim ile tarli§an kimse ile

259. ayette yikik kasabaya ugrayan kimselerin

her ikisinin de kafir oldugunu sftylcyen mufessir-

ler vardu. Ancak daha yaygin olan tivayele gdre,

yikik kasabaya ugrayan U/eyr (a.s.)dir. Uzeyr
a/igini almij.. engine hinmis. giderken evleri yi-

kitmi; harabc halinc gelmi§, orada oluranlardan

kimse kalmamis. bir kasaba veya koy yikinlilan-

nin yamna gelir. orada konaklar. Etrafina bakar.

bu $ckildc blcnlerin nasil dirileccgini dii$ilnur O
anda uykusu gelir yalar. Allah onu dldtirur. y U/

sene sonra diriltir. Yiyecekleri hie bo7.ulmami$.

ancak esegi cUrumUs. sadece kemikleri kalrm;tir.

yikik kasaba da imar cdilmi$tir. Uyandigi ilk an-

da, bir giin kadar veya daha a/, bir zaman uyudu-
gunu zanneder. Yiyeceklerine bakinca gercek-

len boyle oldugunu sanir. E§egine bakinca duru-

mu anlar. Allah. Uzeyr'in gbzu onunde e^egini

diriltir. Bdylcce Allah'in kudret ve azametiru cip-

lak gbzle mus,ahedc eder.

Hz. Ibrahim ile mitnakasa edenin ise Nemnit
oldugu sdylcnir. Bazi mUfessirler bu kissanin

Hz. lrwarum Misir' a giltigi zaman vuku buldugu-

nu. "hayat vercn vc dldurcn bcnim» diyenin Fira-

vun oldugunu sttylcmi$lcrdir. Rurada milhim
olan Hz. Ibrahim'e verilen mucizedir ki Kur -

an'da ona so/le hasmi maglup etmck manasina

gelen «huccet» denmi$lir. Hz. Ibrahim bu hliccet

ile hasimlarnu yenmcyi ba$armis,(ir.)
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260. Ibrahim Rabbinc: Ey Rabbim!
Gliiyii nasil diriluigini bana gOster, de-

misti. Rabbi ona: Yoksa inanmadm mi?
dcdi. ibrahim: Hayir! inandim, fakat

kalbimin mulmain olmasi igin (gormek
istedim), dedi. Bunun Uzerine Allah:

Oyleyse don tanc kus yakala, onlan ya-

nina al, sonra (kesip pargala). her dagm
basma onlardan bir parga koy. Sonra da

onlan kendine cagir; ko§arak sana gclir-

ler. Bil ki Allah azTzdir, hakfmdir, bu-

yurda.

(Hz. Ibrahim Slen bir canlinm yeniden nasil

dirilecegtni merak etmis. ve bunun kendisine g6s-

lerilmcsini Rabbindcn islcmistir. Allah Teala
ona, aycitc gcciigi gibi maddi bir Ornekle cevap
vermis,, dirilijin mahiyelrni i/ah clmemisUr.
QUnku insanin bilgi kapasiiesi, dirilme, canlan*

ma olaymi kavramaya clvcrish dcgildir. Bundan
onceki ayetlerde dc gcciigi gibi pcygambcrlctc
vcrilen bu brncklcr hirer mucizedir. Muhim olan,

AHah'm biliun canhlan, bzellikle insaru mullaka
diriliip hesaba cekeceginc kesinliklc iman el

mekiir.)

261. Allah yolunda mallanni harca-

yanlann Omegi, ycdi ba§ak bilircn bir

danc gibidir ki, her ba§akta yviz dane
vardir. Allah dilcdigine kat kat fazlasini

verir. Allah'm liilfu geni§tir, O hcr§cyi

bilir.

262. Mallanni Allah yolunda harca-

yip da arkasindan basa kakmayan, fa-

kirlcrin gonlunu kirmayan kimsclcrvar

ya, onlann Allah kaunda has mukafatla-

n vardir. Onlar icjn korku yoktur, tiztin-

lii de gekmeyeceklerdir.

263. Guzcl so'z vc bagi§lama, arkasin-

dan inciune gelen sadakadan daha iyi-

dir. Allah zengindir, acclesi de yokiur.

264. Ey iman edenlcr! Allah'a vc
a hire i giinune inanmadigi haldc mahm
g0steri§ icin harcayan kimsc gibi, ba§a

kakmak vc incitmck suretiyle, yaptigi-

niz hayirlannizi bo§a gikarmayin. Bby-
lesinin durumu, iizcrinde biraz loprak

bulunan diiz kayaya benzer ki, saganak
bir yagmur isabct eimi§ de onu giplak

piiriizsuz kaya haline getirivermi§tir.

Bunlar kazandiklanndan higbir seye sa-

hipolamazlar. Allah, kaTirleri dogru yo-

la iletmcz.

(Bu ayeilcrde hayir yapma lesvik edibni;, an-

cak hayir yaparken kaJpkinlmamasi, fakinn ku-

Cumscnmcmcsi, eziycl edilmemesi ve yapilan

iyiligin ba$a kakilmamasi. gbsterislen kacmil-

masi emredilmis,tu\ Aksi haldc yapilan hayudan
fayda vc scvap ycrinc karsjhk olarak gUnah ve
azap gclir.)
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265. Allah'in nzasini kazanmak ve
ruhlanndaki cbmcnligi kuvvetlcndir-

mck icin mallanni hayra sarfedenlerin

durumu, biricpcde kurulmu$ gfizel bir

bahccyc benzer ki, iizcrinc bol yagmur
yagmis. da iki kai iiriin vermi§tir. Bol
yagmur yagmasa bile bir gisinii diiser

(deyine iiriin verir), Allah, yapnklan-
nizi gormektedir.

266. Sizdcn biriniz arzu eder mi ki,

hurma ve iiziim agacjanyla dolu, arasm-

dan sular akan ve kendisi igin orada her

ce§it meyveden (bir miktar) bulunan
bir bahcesi olsun da, baJuma muhtac. co-

luk cocugu varken kendisine ihtiyarhk

gelip catsin, bahceyc de ic,inde ate§ bu-

lunan bir kasirga isabet ederek yakip
kiil clsin! (Elbette bunu kimse arzu et-

mez.) i§te du§iiniip anlayasiniz diye Al-
lah size Syetlcri agiklar.

(Bu ayetie verilen omek son dercce ilgin^tir.

Zira insarun diinya hayatinds daima kaqilas,ma-
Si beklencn durumlari dile geiirmektedir Ki$i-

nin dunyada elde etligi mevki, makam. /enginlik

gihi degeflorin ashnda hicbir garaniisi yoklur.
Nice salianailar. dcvlcilcr yikilmakta, zenginlcr

fakir dOsmckic. i$ savasjar ve ihtilaller scbebiyle
bcklenmcdik olaylar cereyan eimektedir HaJbu-
ki bu olaylar meydana gclmcden once insanlar

neler lemenni ediyorlar. nc du$ler kuruyorlardi.

I$tc her scyc ragmen insaru teselli edeeck lek care

Allah'a iman ve ona dayanmaktir.)

267. Ey iman edenlcr! Kazandiklan-
nizin iyilerinden ve nzik olarak yerden
size cikardiklanmizdan hayra harcayin.

Size vcrilsc. gozunuzii yummadan ala-

mayacaginiz koiii mail, hayir diye ver-

meye kalkismayin. Biliniz ki Allah zen-

gindir, ovgiiye ISyiktir

268. §eyian sizi fakirlikle korkuturve

size cimriligi lelkin eder. Allah ise size

katindan bir magfirct ve bir liiiuf v§de-

dcr. Allah her§eyi ihata eden ve her$eyi

bilendir.

269. Allah hikmeti diledigine verir.

Kime hikmct verilirsc, ona pek cok ha-

yir vcrilmi§ demektir. Ancak akil sahip-

leri du§unup ibrct alirlar.

(Derin ve yaraili bilgiye hikmet denir. Al-
lah'in kendisine hikmei verdigi kimscler once-
liklc pcygamberler, ilmiylc amel eden alimler-

dir. Bilgili olmanin en 90k deger verilen tarafi.

insanliga yararh olmakur. Pcygambcrimiz bir

hadisindc: «Yararli bilgi isleyin, yararsiz bilgi-

den Allah'a siginin* buyurmu$tur. Dogruluk,
adalet. ihlas. sevgi, saygi, agirbasjilik, haskala-

rina faydali olmak. comcrllik. alicenaplik gibi
yiiksck vasiflan ias,iyan kimseler de hikmei eh-

lindcn sayilir. tslam'a tarn olarak inanan.
Kur'an'in emirlerini ogrcnip noksansiz uygula-
mak icin caba sarfeden, turn kdiuliiklerden uzak
duran kimse hikmei sahibidir ve kendisine bu-
yiik hayir verilmi$iu\)



46 BAKARA SURESl CUz: 3. Sure: 2

270. Yapugimz her harcamayi ve

adadiginiz her adagi muhakkak Allah

bilir. Zalimler icjn nig yardimci yok-

tur.

271. Egersadakalan (zekai ve benze-

ri hayirlart) agiktan verirseniz ne SIS!

Eger onu fakirlere gizlice verirseniz, i§-

te bu sizin icin daha hayirhdir. Allah da

bu sebeple sizin gunahlannizi finer. Al-

lah, yapmakla olduklanmzi bilir.

(Zekiia aym zamanda sadaka denmesinin iki

sebebi vardir: Birincisi. malin icmizlcnip artma-

sl, ikincisi de imanda sadakal vc kemale dclalei

clmcsidir. Zekat olsun sadaka olsun, yapilan ha-

yirlann gizli yapilmasi, a^ikar yapilmasindan

usttin sayilmi§[ir. /ira gizlice yapilan hayirlar n-

ya ve gosieri§ten u/ak olmasi sebebiyle hem Al-

lah'in n/.asina daha uygundur. hem de insan hay-

siyet ve serefini muhafa/a bakinundan daha fay-

dahdir.)

272. (Ya Muhammed!) Onlan dogru

yola iletmck sana ait degildir. Lflkin Al-

lah diledigini dogru yola itctir. Hayir

olarak harcadiklanmz kendi iyiliginiz

icindir. Yapacaginiz hayirlan ancak Al-

lah'in nzasini kazanmak igin yapmalisi-

niz. Hayir olarak verdiginiz ne varsa,

karsjhgi size tam olarak vcrilir ve asla

haksizliga ugraiilmazsiruz.

273. (Yapacaginiz hayirlar.) kendi-

lcrini Allah yoluna adami§, bu sebeple

yeryiiziinde kazanc, icin dola§amayan

fakirler icin olsun. Bilmcycn kimscler,

iffetlerinden dolayi onlan zengin zan-

neder. Sen onlan simaJanndan tanirsin.

£iinku onlar yiizsiizluk ederek isiemez-

ler. Yapugimz her hayn muhakkak Al-

lah bilir.

(Bu ay cue axulan fakirler hayallaruu Allah yo-

lunda savasa adayan mucahiUcr ile ilim yolcula-

ndir. Bunlai. bu kudsi me$guliyelleri dolayisiyle

kazanca yonclmc imkamndan mahrumdurlar.

Maddi yardimlann bilhassa bunlara yapilmasi.

cihadi ve ilmi ie§vik cdeccklir.)

274. Mallanm gece ve giinduz, gizli

vc agik hayra sarfedenler var ya, onlann

miikSfailan Allah katindadir. Onlara

korku yoktur, iizuntu de cekmezler.

(Bu aycllcrdc Icsvik edilen hayirlardan birin-

ci derecede mural edilen zekaliir. Zira Islam'in

emrciiigi sekilde. zekai noksansiz venlirse fakir -

Iik yok denecek kadar azalir. Ancak zckatui sarf

verier
i belli ve sayili oldugundan zekai sarfcdil-

meyen yerlere de ze kauri di$inda hayir yapilir.

Vakiflar bunlardan biridir.)



Cbz: 3. Sure. 2 BAKARA SURESl 47

275. Faiz yiyenler (kabirlerinden),

§eyian carprm§ kimsclcrin cinnct nobc-
tinden kalktigi gibi kalkarlar. Bu hal on-

lann «AIim-saum tipki faiz gibidir» dc-

melcri yuziindendir. Halbuki Allah,

alim-satimi hclSl, faizi haram kilmi§tir.

Bundan sonra kime Rabbindcn bir ogiit

gelir de faizden vazgegcrse, gcgmi§ie
olan kendisinindir ve aruk onun i§i Al-

lah'a kalmi§tir. Kim lekrar faizc doner-

se, i§te onlar cchcnncmliktir, orada dc-

vamli kalirlar.

276. Allah faizi liiketir (Faiz kan§an
malin bereketini giderir), sadakalan
isc bereketlendirir. Allah kiifurde ve gii-

nahla israr eden hig kimscyi sevmez.

(Faiz yasagi I slam'in kesin hukumleri arasin-

dadir ve her 9cs,idi ile faiz haramdir. Ferdi ve icti-

mai zaruret hallen mustesna olmakla beraber

bunlar devamh degildir. Islam'm ikiisadl. icii-

mai. ahlaki... nizami bir hmun halindc islclildigi

zaman faize zaniret hasil olmaz. Islam ckonomi-
si scrmaye btrikimini lc;vik ifin faizi degil, or-

lakhk usuliinii ileri siirrnu$iur. Bu usulde serma-

ye faizsiz olacagi ifin maliyel ve enflasyon prob-

lem! orladan kalkacak. miilkiyeie i§tirak tabana

dogru yayginlas.acak, ekonomik vc sosyal farkh-

la^ma asgari scviyeyc inecek; scrmaycyc, yati-

rimlara ve licarclc kotu go/.lc bakilmayacaktir.

Para bir degi^im va&iiasidir. Onu. alimp satilan

mal haline geiirmek ve hzikoya girmeden gelir

saglamak laili fakal zehirli yiycceklcrle bcslen-

mcye benzer, tcsirini gosierlnce c,ok defa if i;ten

gc^mis, olur.)

277. iman edip iyi isjer yapan, namaz
kilan vc zckSt vcrcnlcr var ya, onlann
mukaTatlan Rableri kalindadir. Onlara
korku yoklur, onlar iizunlii dc gckmcz-
ler.

278. Ey iman cdcnlcr! Allah'ian kor-

kun. Egcr gergekten inaniyorsaniz
mevcut faiz alacaklannizi icrkcdin.

279. §ayet (faiz hakkinda soylenen-
leri) yapmazsaniz, Allah vc Rcsulu la-

rafindan (faizcilere kar§t) agilan sava§-

tan habcriniz olsun. Egcr tcvbc cdip
vazgegerseniz, sermayeniz sizindir, ne
haksizltk etmis, ne de haksizhga ugra-

mis, olursunuz.

280. Egcr (borqlu) darltk iginde ise,

cli genisTcyinceyc kadar ona muhJei
vcrmck (gerekir). Egcr (gerqekleri)

anlarsaniz bunu sadakaya (veya zekdta)

saymak sizin icin daha hayirlidir.

28 1 . Allah'a dondurtileceginiz. sonra

da herkese hak cltiginin cksiksiz vcrilc-

cegi vc kimsenin haksizhga ugratilma-

yacagi bir gunden sakimn.
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282. Ey iman cdcnlcr! Bcliricnmis, bir

silre igin birbirinize borcjandigimz va-

kit onu yazm. Bir kfitip onu aranizda

adalctle yazsin. Hicbir kStip Allah'in

kendisine ogrettigi gibi yazmaktan gcri

durmasin; (her §eyi oldugu gibi) yaz-

sin. tlzerinde hak olan kimse (borglu)

da yazdirsin, Rabbindcn korksun vc
borcunu asla eksik yazdirmasin. §ayet

borcju scfih vcya akh zayif vcya kendisi

soyleyip yazdiramayacak durumda ise,

velisi adaletlc yazdirsin, Erkekleriniz-

den iki de §ahit bulundurun. Egeriki er-

kek bulunamazsa nza gostcrcceginiz

§ahitlerdcn bircrkck ilc -bin yanihrsa

digcrinin ona hatirlatmasi igin- iki ka-

din (olsun). faginldiklan vakil sahidcr

gclmcmczlik ctmesin. Biiyiik veya kii-

giik, vSdesine kadar higbir seyi yazmak-
tan sakin uscnmcyin. Boyle yapmamz
Allah nezdinde daha adaleili, sehadei

icm daha saglam, §iipheye du§memeniz
igin daha uygundur. Ancak aranizda ya-

pip bitirdiginiz pe§in bir ticaret olursa,

bu durum farkhdir. Bu durumda onu
yazmamamzda sizin icin bir sakinca

yoklur. (Genellikle) ali§-vcri§ yaptigi-

nizda sahit lutun. Ne yazan, ne de sahit

zarara ugraulsin. Egcr bunu yaparsaniz

(zarar verirseniz) §uphe yok ki bu, si-

zin yoldan gikmaniz dcmcktir. Al-

lah'tan korkun. Allah size gerekli olani

ogretiyor. Allah her seyi bilmektedir.

(Kur'an-i Kerim, bu en uzun ayeti ile noterlik

muessesesinin esaslarim koymu$. mUslumanlar-

da bu lavsiyeyi genellikle uygulamisjardir. ls-

lam'in titiieliklc uzcrindc durdugu prcnsiplcTdcn

biri dc hakkm korunmasidir. Alacak ve borcun

korunmasi, Tfasi gereken haklardandir. Hakkin
icra ve ifasi, onun bilinmesine, gerektiginde isbal

edilebilmesine hagltdir. Gerek yazma ve yazdir-

ma ve gerekse sahit tuima, isbal i$in halakullani-

lan cn ge^erli vasilalardandu".

Islam kadini. labiat ve filralina uygun bir egilim

gordQgO. hayasi ve duygulari daha gu\lu. daha

mUcssir oldugu i(in sahiilik gibi rcsmi vc amine-

yc afik konularda, hcmcinsiylc takviye cdilmcsi

uygun gorilbnil^tiir. *l$in yoksa ^ahit, paran ?ok-

sa kefil ol» -ekimdeki me$hur so?, Islam'in gelir

-

digi kaidesjik ve dayamsma ruhunun sondtlfcl).

ah) akin zayifladigi devirlere littir. Kur'an,

milminleri. i$leri olsa da §ahitlik eimeye sagir-

mis,, boylccc haklarin korunmasi gorevinc kahl-

malarini istemi$lir. «Hak» yiicedir, hicbir sey

onun ij/.crine (ikarilamaz.)
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283. Yolculukta olur da, yazacak
kimse bulamazsaniz (bona kar§tlik)

alinmis, bir rchin de yeterlidir. Birbirini-

zc biremanei birakirsaniz, cmanei bira-

kilan kimse cmancti sahibinc vcrsin ve
(bu hususta) Rabbi olan Allah'tan

korksun. §ahitligi, bildiklcrinizi gizle-

meyin. Kim onu gizlersc. bilsin ki onun
kalbi gtinahkSrdir. Allah yapmakta ol-

duklannizi bilir.

284. Gtiklcrde ve yerdckilerin hcpsi

Allah'indir. iginizdekilcri aciga vursa-

niz da gizlescniz de Allah ondan dolayi

sizi hcsaba cckecektir, sonra dilcdigini

affeder, dilcdiginc de azap eder. Allah
her §cyc kadirdir.

285. Pcygambcr. Rabbi taraftndan
kendisine indirilcnc iman ctli, miimin-

lerde (iman ettiler). Her bin Allah'a,

mclcklcrine, kitaplanna, pcygamberlc-
rine iman ettiler. «Allah'in peygamber-
lerindcn hicbiri arasinda ayinm yapma-
yiz. i§ittik, iiaat eitik. Ey Rabbimiz, af-

fina sigindik! DOnii§ sanadir» dediler.

286. Allah her §ahsi, ancak guciinun

yelligi tflciidc miikellef kilar. Hcrkesin
kazandigi (hayir) kendine, yapacagi
(§er) de kendinedir. Rabbimiz! Unu-
tursak vcya hataya dusersek bizi sorum-
lu tutma. Ey Rabbimiz! Bizdcn cinceki-

lere yiikledigin gibi bize de agir bir yiik

yiiklcmc. Ey Rabbimiz! Bize giicUmu-
ziin yetmcdigi isterde yiikleme! Bizi af-

fct! Bizi bagisja! Bize aci! Sen bizim
mevlfimizsin. Kafirlcrtopluluguna kar-

§i bize yardim ct!

. (Bakara suresi'nm son iki ayetini olujiuran ve

«Amcncrrcsulu» diye anilan bu mUbarck ayei-

ler, ilahj emirlcr kar^isinda mullak iiaaie yonelcn
muminlerin inancJarindaki sadakatlcrini ifadc

elmekiedir. Aynca bir bnccki aycite gecen «Ic-i-

ni/dekilcn ac/iklasaruz da. gi/lcscniz dc Allah si-

zi hcsaba cckccekiir» haberiyle endijeye kapilan

miiminlcre bu ayetlcrle kolayhk bah$cdilmi$,

mUkcllefiycilcr hafinoiLlmi$iir. Boylccc Allah'a

lam iiaal vc iltica meyvdetini verirken yersiz

ku$kular da bcrtaraf edilmisjir.

Mirac gecesinde Pcygambcrimi/.e vasiiasiz

^ckilde vahyolunan bu aycllcr. Resulullah'in ha-

dislcrindc ovulmUs.. her zaman ve dzclliklc yat-

madan once okunmasi lavsiye edilmis.tir. Bir
hadisic de: «Bu ayctlcrui gccclcyin yalmadan
Once okunmasi kis.iyc yctcr» dcnilmis.iir)
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m
UQUNCU SURE
AL-I iMRAN

Medine'de na/il olmus,lur. Iki yu/ ayeltir. 34-

37. ayeilerde H/ Meryem'in babasimn mcnsup
oldugu Imran ailesinden sOz edildigi icm sure bu
adi almisur.

BismiJlahirrahmiinirTahim

1, Elif. Lam. Mfrn.

(Sure ba§lanndaki bu ncvi haiflcr hakkinda

bilgi icm bak. Rakara 2/1 .)

2. Hayy vc kayyum olan Allah'tan

bask a ilflh yoklur.

(«Hayy ve kayyum* sifatlarinin manal an icm

bak. Bakara 2/255.)

3,4. (Res&liim!) O, sana Kitab'i hak

ve onccki kitaplan tasdik edici olarak

tedricen indirmi§; daha Once de. insan-

lara dogru yolu gostcrmek iizerc Tevrat

ilc tncil'i vc Furkan'i indirmi§tir. Bilin-

meli ki, Allah'in §yetlerini inkaredenler

icin sjddctli bir azap vardir. Allah, sug-

lunun hakkindan gelen mutlak giic. sahi-

bidir.

(«<Furkan», hakki bauldan. dogruyu yanhstan

ve iyiyi kfitiiden ay irdeden hukumler demek olup

Kur'an-i Kerim'in isimlerindendir.)

5. §iiphesiz ki ne yerde ne de gokte
higbir sey AUah'a gizli kalmaz,

6. Rahimlerde sizi diledigi gibi sckil-

lcndiren O'dur. O'ndan bajjka ilSh yok-
lur. O mullak giic ve hikmet sahibidir.

7. Sana Kilab'i indiren O'dur. Onun
(Kur'an'in) bazi Syetleri muhkemdirki,
bunlar Kitab'in csasidir. Digcrlcri de
miiie§£bihtir. Kalplerinde egrilik olan-

lar. fline cjkarmak ve onu tevil etmek
icin ondaki miite§3bih Syetlerin pe§ine

du§crlcr. Halbuki Onun tcvilini ancak
Allah bilir. ilimdc yiiksek pSyeye eri-

$enler ise; Ona inandik; hcpsi Rabbimiz
tarafmdandir, dcrlcr. (Bu inccligi) an-

cak akliselim sahipleri dii§unup anlar.

(Bazilari «vcr-rasihunc» kelimesinin ba^in-

daki «vav» harfmi baglac. kabul eimisjerdir ki, bu
takdirde mana §6yle olmaktadir: -Halbuki onun
tcvilini ancak Allah vc ilimdc yiiksek payeye eri-

$cnlcr bilir.» Bu anlayi$a gore Kur'an'daki mil-

te§abih ayetlerin manalan, 7aman icinde ilmin

gelismcsi ilc cdzulcccktir.

Muhkem ve mOte^abih, birer terim olup,

«muhkem ayel», manasi acik sec.ik anla^ilan ve
lereddiide yol acmayan ayet demektir. «Mu(e$a-

bih» isc, muhkem in ziddidir vc manasi (am ola-

rak ania^ilmasi mumkun gdrulmcycn aycti ifadc

eder.)

8, (Onlar §oyle yakartrlar:) Rabbi-
miz! Bizi dogru yola ileuiklen sonra

kalplcrimizi cgriltme. Bizc tarafindan

rahmet bagisja. Liitfu en bol olan sen-

sin.

9. Rabbimiz! Gclmcsindc suphc edil-

meyen bir giinde, insanlan muUaka top-

layacak olan sensin. Allah asla soziin-

den donmcz.
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10. Bilinmelidir ki inkSr edenlerin ne

mallan ne de evlSUan Allah huzurunda

kendilerine bir fayda saglayacaktir. i§ie

onlar cehcnnemin yakiudir.

W.(Onlannyolu) Firavun hanedani-

nin ve onlardan Gncekilerin tuttugu yola

benzer. Onlar bizim Sycdcrimizi yalan-

ladilar, Allah da kendilcrini giinahlan

yuziinden yakalayivcrdi. AUah'in ceza-

si cok §iddetlidir

12. (Res&liim!) inkaYcdcnlcrc dc ki:

Yakinda ma|lup olacaksiniz vc cchcn-

ncmc suruleccksiniz. Orasi kalinacak

nc kotii birycrdir!

(Bu aycu mUsriklcrin veya bir ba$ka rivayete

gore yahudilerin. yakinda miislumanlar kar$isin-

da yenik dii$ecekJerini Hz. Peygamber'e miijde-

lemekiedir. Nilekim Kur'an'in bu mucize haberi

gerceklesmis, vc gcrck mllsrikJer. gerckse yahu-

diler kar$isinda zafer muslumanlann olmuf-

lur.)

13. (Bedir'de) karsj karsjya gclcn su

iki gurubun halinde sizin it^in bOyiik bir

ibret vardir. Bin Allah yolunda carpi§an

bir gurup, digcri isc bunlan apagik ken-

dilcrinin iki misli gdren kaTir bir gurup.

Allah diledigini yardimi ile dcstcklcr.

Elbettc bunda basirct sahiplcri i^in bu-

yuk bir ibrci vardir.

14. Nefsanf arzulara, (ozellikle) ka-

dinlara, ogullara, yigin yigin biriktiril-

mi§ altm ve gtimU§e. salma atlara, sag-

mal hayvanlara vc ckinlcrc kars.i dii§-

kiinluk insanlara gekici kihndi. Run] ar.

diinya hayatinin gegici menfaatleridir.

Halbuki vanlacak giizel yer, AUah'in

katmdadir,

15. (Res&liim!) De ki; Size bunlardan

daha iyisini-bildireyim mi? Takva sa-

hiplcri igin Rablcri yaninda, icinden lr-

maklar akan, ebediyyen kalacaklan

ccnnctlcr, tcrtcmiz csjcr vc (hepsinin

Ustunde) AUah'in ho§nutIugu vardir.

Allah kullanni cok iyi gOriir.

(14. ayelte sayilan diinya nimetleri ve diinya

guzelligmin. insana sevdirildigi ifade edilmislir.

Bu davrams, labudir, diinyevidir. Esasen insa-

noglu nefsini vc ncslini devam etlirebilmek i£in

bu nimcilcrdcn belli blc,Udc isiifade cimck zo-

rundadir. Ancak insan bunlara kul kole nimama-
lidir. 15. ayette bunlardan daha giizeli gtisieril-

mi$iir. ^unku bncckilcr nc kadai gUzel olursa ol-

sun gcc.icidir. ikinciler isc dcvamlidir.)
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16. (Bu nimetler) «Ey Rabbimiz!
iman cttik; bizim giinahlanmizi bagis.-

la, bizi atc§ azabindan koru!» diycn;

17. Sabreden, duriist olan, huzurda

boyun biikcn, hayra harcayan vc schcr

vaictinde Allah'tan bagi§ dileyenler

(igindir).

18. Allah, adalcii ayakta tutarak (de-

lilleriyle) §u hususu agiklami§tir ki,

kcndisindcn ba§ka ilSh yoktur. Mclek-
ler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar et-

mi§lerdir. Evet) mullak giic, vc hikmcl
sahibi Allah'tan ba§ka ilaii yoktur.

19. Allah nezdinde hak din islSm'dir.

Kitap verilenlcr, kendilerine ilim gel-

dikten sonradir ki, aralanndaki kis-

kanclik yiiziindcn aynhga du§tulcr. Al-

lah'in ayetlerini inkSr edenler bilmeli-

dirlcrki Allah'in hcsabi cok cabuktur.

(«DLn» kelimesi, itaat ve ceza, millet vc jeriai

manalanna gelir. Kui'an-i Kerim'de din kelimesi

dcgi^ik manalaida kullamlmi$itr. Yukaxidaki
aycllc isc, kullar larafindan uyulmasi islcncn

ilahi kanunun kastedildigi anlasjlmakiadir.

«Islam» kelimesine de $u manalar verilmekte-

dii: Itaat ctmck vc baglanmak. sclamcic kavus,

mak, ibadcttc ihlash davranmak. Yukaxidaki
ayeite «!slam»dan. tck Allah inancina dayanan
ve H/. Muhammed (s.a.)in risalcti ile kemal nok-

Easina ula$iinlmuj bulunan ilahi duslurlarin bu-

lunli kaslcdilmcktcdir.)

20. Eger seninle tarti§maya gircrlcrsc

de ki: «Bana uyanlarla birlikte ben ken-

dimi Allah'a teslim cttim.» Ehl-i kitaba

ve ummilcrcdc: «Sizde Allah'a teslim

oldunuz mu?» de. Eger teslim oldularsa

dogni yolu buldular dcmcktir. Yok eger

yiiz cevirdilerse sana diisen. yalnizca

duyurmaktir. Allah kullanni cok iyi

gormektedir.

(«0mmi». liigatte nkuma-ya/.masi olmayan
manasma gelmcktc isc dc icfsifler. bu ayette,

kendilerine kilap verilmcmi$ olan Arap imijn.k

Icrinin kastcdildigini bcliitmis.lerdir.)

21. AUah'm Syctlerini inkSr edenler,

haksiz yere peygambcrlcrin canlanna

kiyanlar ve adalcti emreden insanlan

oldiircnlcr (yok mu), onlara aci bir aza-

bi haber ver!

22. I§tc bunlar dunyada da ahircttc dc

cabalan bo$a gidcn kimselerdir. Onla-

nn hicbir yardimcisi da yoktur.

(Iman etmeyen ve dinin yayilmasina. adaletin

uygulanmasina cngcl olmaya cali$anlann, ahi-

rctte hUsrana ugramalan tabiidir. DUnyadaki
husranlan ise butun gayretlcrine ragmen hak di-

nin yayilmasina, adaletin tecellisine mani ola-

mamalannda kendini g6sicrmcktcdir. Kafirlcr

islese dc, isteme.se de Allah hak dini digerlcrinc

hakim kilacaktir. Amclin dUnyada bo$a gitmesi-

nin bir manas i da 6mlir sermayesini bo$a harca-

mak, ahirei i^in bir $cy kazanamadan oiup git-

mckiir.)
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(Tefsirlerde, as,agtda mcali vcrilcn ayctin

nilzulunc scbep lejjkil eden muhielif olaylar anta-

tilmis.tir ki. bu olaylardan bin $6ylcdir: Ikisi dc
yahudi olan bir kadmla bir erkek zina ederler.

Tcvrat'la zinamn cezasi «recim» olmakla bera-

ber yahudiler. asaieilcri scbcbiylc bu ki§ilcri rcc-

metmek istcmezlcr; daha hafif bir cc/a vercccgi

timidiyle Resulullah'a gelirler. O da ayni ceza lie

hiikmedince bu hiikme itiraz ederler. Bunun iizc-

rinc Hz. Pcygamber Tevrai'in ilgili ayetini okuta-

rak ona gore hukiim verir ve suclularin yine rec-

medilmesini emreder. Umduklanni bulamayan
yahudiler buna bfkelenirlcr.)

23. (Resaiuml) Kendilerine Ki-

tap'tan bir pay vcrilcnlcri (yahudileri)

gormez misin ki, aralannda hukmetmc-
si icjn Allah in Kitab'ina caginliyorlar

da, sonra iglcrindcn bir gurup cayarak

gcri dOniiyor.

24. OnJann bu tuiumlan: Bizc ales,,

sadccc sayili giinlerde dokunacakur,
demelerinin bir sonucudur. Onlarin
vaktiyle uydurduklan §eyler de dinleri

hakkmda kcndilcrini yanilimis.Ur.

25. Fakat, onlan gelmesinde §iiphe

edilmeyen bir giin i^in topladigimiz vc
higbir haksizliga ugramaksiztn herkese

kazandigi seylcr lastamam odcndigi za-

man hallcri nice olur?

26. (Resulum!) De ki: Muikiin ger-

cek sahibi olan Allah'im! Sen miilku di-

lcdigine verirsin ve mulkii dilcdiginden

gcri alirsin. Diledigini yucellir, diledi-

gini de aJgakirsin. Her tiirlu iyilik senin

clindedir. Gergekien sen her seye kadir-

sin.

27. Gcccyi giinduze kaiar, gunduzu
de geceye katarsin. Oliiden diriyi cjka-

nr, diriden dc oluyii gikanrsin. Diledi-

gine de sayisiz nzik verirsin.

(Bu ayeile, gece ve gundilzUn uzayip kisalma-

simn. Allah'in kudreiinc bir nisanc oidugu anla-

dlmakiadir.)

28. Muminlcr, miiminlcri birakip da
kaTirlcri dost edinmesin. Kim bunu ya-

parsa, aruk onun Allah nczdindc hicbir

degcri yoktur. Ancak kSfirlcrdcn gele-

bilccek bir lehlikcdcn sakinmamz ba§-

kadir. Allah, kendisinc kar§i (gelmek-
ten) sizi sakindinyor. Domis, yaJruz Al-

lah'adir.

(Ayeile yasaklanan doslluk, kafirlere kar$i

goniilden baglanma ve muminlcri birakip onlara

ilgi ve sevgi gbslermc manasindaki dosilukiur.

Buna karsjhk bir musluman dcvlelin ba§ka
muslUmanlann aleyhine olmamak $artiyla-

kafirlerle ban$ imzalarnasi ve ha§ka bir gayri

muslim dcvlclc kar§i i$birligi yapmasi cai/dir.)

29. De ki: iginizdckileri gizlcseniz de
agiga vursamz da Allah onu bilir. Gok-
lcrdc ve yerde olanlan da bilir. Allah
her seye kadirdir.

(Mufessir Beyzavi, bu ayeti lefsir ederken
$6yle diyor: «Egcr kalplcrinizdc kafirlere kar$i

bir sevgi ve doslluk meyli varsa, onu saklasaniz

da acjga vursaniz da Allah bilir. Zira gOklerde ve
yerde olan her seyi bilen Allah, elbelie si/in giz-

linizi dc, a$ikannizi da bilir. Ayrica O, kafirlere

dosi olmaruzi yasaklamasina ragmen, yine dc siz

bundan vazge^mezseniz. sizi cczalandirmayada
kadirdir... Kisaca, O'nun muiiali olmadigi ve ce-

zalandirmaya gucUniin yeunedigi hicbir koriililk

ve isyan bulunmadiguia gdre, emrinc asi olmak
ciir'eiini g6siermeyin.«>)
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30. Herkcsin, iyilik olarak yaptiklan-

m da kortiluk olarak yapuklanni da kar-

§isinda hazir buldugu giinde (insan) is-

teyecek ki kotulukleri ilc kcndisi arasin-

da uzun bir mesafc bulunsun. Allah,
kcndisine karsj (gelmekten) sizi sakin-
dinyor. Allah kullanna cok §efkatli-

dir.

31. (Resulum!) De ki: Eger Allah'i

scviyorsaniz bana uyunuz ki Allah da
sizi sevsin vc gunahlannizi bagisjasin.

Allah son derece bagi§layici ve esirgc-
yicidir.

32. Dc ki: Allah'a vc Rcsulu'ne itaat

cdin. Eger yuz ccvirirlerse bilsinlcr ki

Allah kafirlcri sevmez,

33. 34. Allah birbirindcn gclme bir

nesil olarak Adcm'i, Nuh'u, Ibrahim ai-

lesi ile imran ailesini secjp Slcmlere iis-

ttin kildi. Allah isjtcn ve bilendir.

(Ibrahim ve Imran ailcsinden maksat, mUfcs-
sirlerui cogunluguna gore, onlaidan sonra gelen
peygamber icrdir.)

35. imrSn'in kansi soyle demi§ti:

«Rabbim! Kamimdakini azatli bir kul
olarak sirf sana adadim. Adagimi kabul
buyur. §iiphesiz (niyazimi) hakkiyla
i§itcn vc (niyetimij bilcn sensin.»

36. Onu dogurunca, Allah, ne dogur-
dugunu bilip dururken: Rabbim! Ben
onu kiz dogurdum. Oysa erkek, kiz gibi

degildir. Ona Meryem adini verdim.
Kovulmus. §eytana karsj onu vc soyunu
senin korumani diliyorum, dedi.

37. Rabbi Mcryem'e hiisnu kabul
gOsierdi; onu giizel bir bitki gibi yeti§-

lirdi. Zekeriyya'yi da onun bakimi ilc

gtfrcvlendirdi. Zckcriyya. onun yanina,

mSbcdc her girisindc orada bir nzik bu-
lur ve «Ey Mcrycm, bu sana nercden ge-

liyor?» der; o da: Bu, Allah tarafmdan-

dir. Allah, dilcdigine sayisiz nzik verir,

dcrdi.

(Zckcriyya aleyhisselam. Hz. MeryenVin ley-

zesinin kocasi idi. Ayetic ifadc cdildigi gibi Hz.
Meryem'in Beyi-i Makdis'le bakimuu Zckcriyya
U/ermc airmail. Mcryem'e dzel bir oda Uhsis eiii

ki ona Syeltc «mihrap» dcnilmi$lir. Mihrap. harp
ve cihad vasiiasi demektir Bir ncvi file odasi an-

lamtm ta$ir, Aycitc gecen «mihrab»m. camiler-
de imamin nama/. kildirdigi ycr olan mihrap ile

alakasi yoktur. Hz. Zckcriyya, Meryem'in yani-
na her giri^inde fc$ii ^c$it taze meyvelcr gbriir-

dii. Bunlar o mevsimde o bolgcdc ye»$meyen
meyvclerdi.J
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38. Orada Zekcriyya, Rabbinc dua ct-

ti: Rabbim! Bana tarafindan hayirli bir

ncsil hagisla §iiphcsiz sen duayi hak-

kiyla isjlcnsin. dedi.

39. Zekeriyya mSbedde durmu§ na-

maz kilarkcn mcleklcr ona §fiyle nida

ettiler: Allah sana, kendisi tarafindan

gelen bir Kelime'yi tasdik cdici, efendi,

iffctli ve sSlihlcrdcn birpcygamberola-

rak Yahya'yi miijdcler.

(Tcfsirciletin bcyamna g6rc bu ayeltc «Kcli-

me» sdzu ile kasdedilen ki$i Hz. Isa'dir. Niiekim
bu surenin 45. ayeiuide bunun a^ik^a ifade edil-

digini gdrmcklcyiz.)

40. Zekeriyya: Rabbim! dedi, bana
ihtiyarhk gclip gatugina, iistclik kanm

da kisir olduguna gfjre benim nasil og-

lum olabilir? Allah sfiyle buyurdu: i§tc

bflyledir; Allah dilcdigini yapar.

41. Zekcriyya: Rabbim! (Oglum ola-

cagina dair) bana bir alamet gostcr, de-

di. Allah buyurdu ki: Scnin icjn alamet,

insanlara, tig gun, i§aretten baska sdz

sftylcmcmendir. Aynca Rabbini gok
an, sabah ak$am tesbih ct.

42. Hani mcleklcr dcmi§lcrdi: Ey
Meryem! Allah seni secji; seni teriemiz

yaratii vc seni butun diinya kadinlanna

tcrcih ctti.

43. Ey Meryem! Rabbinc ibadct et;

sccdcyc kapan, (O'nun huzurunda) cgi-

lenlcrle beraber sen de egil.

44. (Resuliim!) Bunlar, bizim sana

vahiy yoluyla bildirmcklc oldugumuz
gayb habcrlcrindendir. iclcrindcn han-

gisi Meryem'i himayesine alacak diye

kur'a cckmck iizcrc kalcmlcrini atarlar-

ken sen onlann yaninda dcgildin; onlar

(bu yiizden) ccki§irkcn dc yanlannda
degildin.

(Tcfsircilcrin beyanina g6rc hrailogullan,
Tevrat'i yazmakla kullandiklari kalemlerini rich -

re aimak suretiyle kur'a vekmisterdj ki, boytece

hangisinin kalcmi su yil/tinc (ikarsa Meryem'i o
himayesine alacakti. Bu kur'ayi oklarla ceklikle-

ri de nvayct cdilmeklcdir.)

45. Meleklerdemi§lerdi ki: Ey Mer-
yem! Allah sana kendisinden bir Keli-

me'yi miijdeliyor. Adi Meryem oglu
isa'dir. Mcsm'dir, diinyada da, ahirette

de itibarh ve Allah'in kendisinc yakin

kildiklanndandir.

(MesTh, Ibranice bir kelime olup ash
«me$ih»lir. Hz. lsa'run bir lakabidir vc *mllba-

rek» anlamtna gclmcktcdir.)
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46. O, salihlerdcn olarak bcsjktc ikcn

ve yelisjcinlik halinde insanlara (pey-

gamber sozleri ile) konu§acak.

(Nitekim Meryem suresinin 27-33. ayeilcrin-

dc ifadc buyuruldugu gibi, Hz. Meryem, Hz,

ha'yi dtinyaya gelirince, onun iffelinden $iiphe-

Icncn kavmine kar$i. daha yeni dogmu$ olan Hz.

I- 1 Allah'in kudrciiylc konusmaya ba$lami; ve

kendisinin Allah'in kulu ve peygamberi oldugu-

nu. kendisine Kiiap verildigini, Allah tarafuidan

mtibarek kilindigini. .. anlatmi^ur.)

47. Meryem; Rabbim! dedi, bana bir

crkck cli dcgmcdigi haldc nasil cocu-

gum olur? Allah §Cy!e buyurdu: i§ie

boylcdir, Allah dilcdigini yaratir. Bir

ise hiikmedince ona sadece <«01!» dcr; o
da oluverir.

48. (Melekler, Meryem'e hitaben Isa

hakkinda sozlerine devam ettiler:) Al-

lah ona yazmayi, hikmeii, Tcvrat'i, in-

cil'i ogretecek.

49. O, israilogullanna birelci olacak

(ve onlara §6yle diyecek:) Size Rabbi-

nizdcn bir mucize gctirdim: Size $a-

murdan bir ku§ sureii yapar, ona iiflerim

ve Allah'in izni ile o ku§ oluverir. Yine
Allah'in izni ile kdrii ve alacahyi iyilc§-

tirir, aiiileri dirillirim. Aynca evleriniz-

de ne yeyip ne biriktirdiginizi size habcr

vcririm. Egcr inanan kimsclcr iseniz,

bunda sizin igin bir ibret vardir.

50. Bcndcn once gelcn Tcvrat'i dog-

rulaytci olarak ve size haram kjlinan ba-

zi §eylcri dc hclil kilmam icjn gonderil-

dim. Size Rabbinizden bir mucize getir-

dim. 0 haldc Allah'ian korkun, bana da

iiaal edin.

(Nisa suresinin 1 60.. En'am suresinin 146. vc

Nahl suresinin 118. ayellcrindc ifadc cdildigi

iizere yahudilere, zulOm ve isyanlan yUzilnden

bazi seyler iizerinde yasaklar konmusm ki, yuka-

ridaki ayei, Hz. Isa'nm scriaiimn. bu yasaklari

kaldirmak suretiyle. Musa (a.s.)nm leblig elligi

bir takim hukiimleri neshetiigini ortaya koymak-
ladir.)

51. Allah, benim de Rabbim, sizin dc
Rabbinizdir. Oylc isc O'na kulluk cdin.

i§te bu dogru yoldur.

52. Isa, onlardaki inkarciligi sezince:

Allah yolunda bana yardimci olacaklar

kimlcrdir? dedi. Havflrilcr: Biz, Allah

yolunun yardimcilanyiz; Allah'a inan-

dik, §ahit ol ki bizlcr miisliimanlanz, cc-

vabini verdiler.

(Havari kctimcsi Arapca'ya Habcjcc'dcn gec-

mis, ill up asli «havarya»dir ve «yardimci» anla-

mina gelmekledir, Nitekim meali verilen ayeite

Isa'ya vc onun dininc yardimci olmayi laahhUt

edenlere bu adin verildigini gormcklcyiz.)
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53. (Havdriler:) Rabbimiz! In-

dirdigine inandik ve Peygamber'e
uyduk. Simdi bizi (birligini ve pey-
gamberierini tasdik eden) §ahitler-

den yaz, dediler.

54. (Yahudiler) tuzak kurdular;
Allah da onlann tuzaklanni bozdu.
Allah, tuzak kuranlann hayirhsidir.

55. Allah buyurmu§tu ki: Ey tsa!

Seni vefat ettirecegim, seni nezdime
yiikseltecegim, seni inkar edenler-

den anndiracagim ve sana uyanlan
kiyamete kadar kafirlerden ustun ki-

lacajhm. Sonra d6nus.unuz bana ola-

cak. I§te o zarnan aynhga du§tugu-

niiz §eyler hakkinda aranizda ben
hukmedecegim.

56. Inkar edenler var ya, onlan
diinya ve ahirette §iddetli bir azaba
carptiracagim; onlann hie yardimci-

fan da olmayacak.

57. lman edip iyi davrani§larda
bulunanlara gelince, Allah onlann
miikafatlanni eksiksiz verecekiir.

Allah zalimleri sevmez.

58. (Restilum!) Bu sovlenenleri

biz sana ayetlerden ve hikmet dolu
Kur'an'dan okuyoruz.

59.. Allah nezdinde tsa'nin duru-
mu, Adem'in durumu gibidir. Allah
onu topraktan yaratn. Sonra ona
«01!» aedi ve oluverdi.

(Hz. Adem'i lopraklan. anasiz ve babasiz ya-

ratan Allah. Isa'yi da babasiz olarak yaratmiijtir.

Yukanda meali gecen ayet, Allah'm kudreiinin

sonsuzlugu yarunda. Hz. Mcryem'in dc iffctli ol-

dugunun bir ifadesidir.)

60. Gcrcck, Rabhindcn gclcndir. Oy-
le ise §uphecilerden olma.

61. Sana bu ilim geldiklen sonra se-

ninlc bu konuda cckiscnlcrc dc ki: Gcli-

niz, sizler ve bizler de dahil olmak iize-

re, siz kendi cocuklannizi biz de kendi

cocuklanmizi, siz kendi kadinlanmzi,
biz dc kendi kadinlanmizi cagiralim,

sonra da dua edclim dc Allah'lan yalan-

cilar uzerine ISnet dileyelim.

(Bu ayele «mUbahele ayei>» denir ki. bir me-
seledc hakli olanin oriaya cikmasi icin kar$ilikli

lanetle$mek demektir. Tcfsircilcrin belirltigmc

gore Necran huisliyanlarindan bir hcycu Rcsu-

lullah (s.a.)in huzuruna gelerek, Kur'an Hz.

Isa'mn babasiz dngdugunu kabul etiigine gore

onun Allah olmasi lazim gcleccgini iddia ciiiler.

Hz. Pcygambcr onlan. bir araya gelerek kim ya-

lanci ise Allah'm ona lanei elmesi i?in dua eime-

ye cagirdi. Fakat Necran heyeti buna yana^ma-

yarak mOslUmanlarin himaycsinc girmcyi kabul

eden bir anlla§ma lmzalayip giltilcr.)
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62. §iiphcsiz bu (ha hakkinda soyle-

nenler), dogru haberierdir. AHah'tan
ba§ka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah,

evct O, mutlak giig ve hikmet sahibi-

dir.

63. Eger yine yuz gevirirlerse, suphe-

siz Allah, bozgunculan hakkiyla bilen-

dir.

64. (Resulumf) de ki: Ey ehl-i kilap!

Sizinlc bizim aramizda mu§lcrek olan

bir sflze geliniz: AHah'tan ba§kasina

tapmayalim; O'na higbir seyi e§ lutma-

yalim ve Allah'i birakip da kimimiz ki-

mimizi iiahlasnrmasin. Eger onlar yine

yiiz gevirirlerse, i§te o zaman: §ahit

olun ki biz mtisliimanlanz! deyiniz.

65. Ey ehl-i kitapf Ibrahim hakkinda
nigin gckisjrsiniz? Halbuki Tevrat ve
incil, kesinlikle ondan sonra indirildi.

Siz hig du§iinmez misiniz?

66. I§te siz boyle kimselersiniz! Hadi
hakkinda bilgi sahibi oldugunuz konu-

da tartisjiniz; fakat bilgi sahibi olmadi-

giniz konuda nigin tartisjyorsunuz! Oy-
sa ki Allah, her seyi bilir, siz ise bilmez-

siniz.

(Yahudiler ilc hiristiyanlar aialannda laih§u-

lar; birinciler. Hz. Ibrahim'in bir yahudi oldugu-

nu. digerleri de hirisiiyan oldugunu savundular;

heriki laraf da, iddialarmi isbat ifin deliller geiir-

meye cah§iyorlardi. Halbuki, yukaridaki ayelte

de belirlildigi gibi 11/ Ibrahim nc yahudi ne de
hirisiiyan otabtlirdi. £unktl her iki din dc Hz. 1b-

rahim'den sonra gelmifli.)

67. Ibrahim, ne yahudi, ne de hirisii-

yan idi; fakat o, Allah'i bir taniyan dos-

dogru bir mtisluman idi; mu§riklerden

de degildi.

68. insanlann ibrahim'e en yakin ola-

ni, ona uyanlar, §u Pcygambcr (Mu-
hammed) ve (ona) iman edenlerdir.

Allah miiminlerin dostudur.

69. Ehl-i kitaptan bir kismi istediler

ki, ne yapip edip sizi saptirabilsinler.

Oysa onlar sadccc kcndilcrini saptinr-

lar da farkina bile varmazlar.

70. Ey chl-i kitap! (Gerqegi) gortip

bildiginiz halde nigin Allah'in ayctleri-

ni inkSr edersiniz?
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71 . Ey ehl-i kitap! Neden dogruyu cg-

riye kans,tinyor vc bile bile gcrcegi giz-

liyorsunuz?

(Rivayeie gore Hayber yahudilerinden 12 ki-

$ilik bir hahamlax toplulugu gUniin ilk. saatlcrin-

de giiya Islam's girecekler, fakat ak$ama dogru.
kendi kilaplarina baktiklarim. Hz. Muham-
med'in nsalctinc dair bir i§arcte rastlamadiklan-

m One sllrcrek Islam'dan dondiikterini soyleye-

cekler. bfiylece musliimanlarin kendi dinlerin-

den dbnmelerine dnayak olacaklardi. l$te a$agi-

da meali verilen ayetie onlarin bu planina ijaret

edilmekledir,)

72. Ehl-i kitaptan bir gurup §flyle de-

di: «MuminIere indirilmis, olana sabah-

leyin (gdrunu$te) inanip ak§amlcyin
inkSr edin. Belki onlar (boylece dinle-

rinden) donerler.

73. Sizin dininizc uyanlardan ba§ka
higbir kimseye inanmayin.* (Resft-

liim!) Dc ki: Dogru yol ancak Allah in

yoludur. Yine (onlar, kendi aralarinda

§6yle dediler:) *Sizc vcrilcnin benzeri-

nin baska herhangi bir kimseye verildi-

gine, yahut Rabbinizin huzurunda onla-

nn size kar§i delillcrgeiireceklerine de
(inanmayin).» De ki: Liituf ve ihsan Al-

lah'm clindcdir. Onu dilcdigine verir.

Allah'in rahmeii geni§iir ve O her §eyi

hakkiyla bilir.

(Mufessir Razi'nin Kur'an'da anlasjlmasi en
mll^kil ayeilerden bin oldugunu belirttigi bu aye-

lin «en yll'ia..." ile ba$layan lusmi sOylc dc anla-

$ilmi$iir: «(Ey ehl-i kitap!) Bir kimseye (H/., Mu-
hammed'e) size verilenin benzeri veriliyor diye
mi (boyle kar§i ;ikiyorsunuz)? Yahut onlar

(mUslumanlar) Rabbinizin huzurunda aleyhini-

zc dclillcr gclirecek diye mi (boyle davramyor-
sunuz)?»)

74. Rahmetini dilcdigine aymr. Al-

lah iistun lutuf sahibidir.

75. Ehl-i kitaptan oylcsi vardir ki, ona

ytlkJerle mal emanet biraksan, onu sana

noksansiz iadc eder. Fakat onlardan oy-
lcsi dc vardir ki, ona bir dinar cmanct bi-

raksan, tepesine dikilip durmazsan onu
sana iade etmez. Bu da onlann, «Umm-
flere karsj yaptiklanmizdan dolayi bize

vebal yoklur» dcmclcrindcndir. Allah
adina bile bile yalan soyliiyorlar.

(Ayette gc^cn <"ummilcr>odcn maksat. ehl-i

kitaptan olmayan Araplardir.)

76. Hayir! (Gergek onlarin dedigi

degil.) Her kim sOziinii ycrine gctirir vc
kfttiilukten sakinirsa, bilsin ki Allah sa-

kinanlan sever.

77. Allah'a kars.1 verdikleri sozii ve

yeminlerini az bir bcdclle dcgijjtirenle-

rc gclincc, i§tc bunlann ahirette birpayi

yoktur. Kiyamet giinii Allah onlarla ko-

nus.mayacak, onlara bakmayacak vc
onlan temize gikarmayacaktir. Onlar
ic,in aci bir azap vardir.
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78. Ehl-i kilaptan bir gurup, okuduk-

lanni kilaptan sanasmiz diye kitabi

okurken dillerini egip biikcrlcr. Halbu-

ki okuduklan Kitap'tan dcgildir. Soyle-

diklcri Allah kaundan olmadigi halde:

Bu Allah kaiindandir, derler. Onlar bile

bile Allah'a iftira cdiyorlar.

79. Hicbir insanin, AUah'in kendisine

Kitap, hikmct vc pcygamberlik verme-

sinden sonra (kalkip) insanlara: Allah'i

birakip bana kul olun! dcmesi mumkiin
dcgildir. Bilakis ($oy!e demesi gere-

kir): Okuunakta ve Ggretmekte oldu-

gunuz Kitap uyannca Habbc h§lis kul-

lar olunuz.

(Hirisiiyanlar. Hz. fsa'nin tann oldugunu id-

dia etmijlerdir ki, Hz. Isa'mn geitfck dinindc bu-

lunmayan ve Allah'in birligi ilc as!a bagdasma-

yan bu iddia. Islam inancina gore iamamen baul-

dir. Nilckim Kur'an-i Kcrim'in muhtelif ayeile-

rinde bildirildigine gore Hz. Isa. kcndisinui Al-

lah'in kulu oldugunu, AUah'in kendisine kitap

gcinderdigini ve Pcygambcr kildigini sdylemis.

(Meryem 19/30-36), kendisinin ve annesinin

tann oldugu lddialanni siddetle reddederek, Al-

lah'i sirktcn lenzih eimi$lir. [Maide 3/116-

1171)

80. Ve size: Mclcklcri vc pcygambcr-

leri ilahlar cdinin, diye de emretmez.
Siz muslUman olduktan sonra hi? size

kaTirligi emreder mi?

81. Hani Allah, peygamberlerden:

«Ben size Kitap ve hikmct vcrdikien

sonra nczdinizdckilcri tasdik eden bir

peygamber geldiginde ona mutlaka ina-

mp yardim edcccksiniz» diye soz almi§,

«Kabul cttiniz ve bu ahdimi ytiklendi-

niz mi?» dedigindc. «Kabul eitik» ceva-

bini vermister, bunun uzerine Allah: O
halde §ahit olun; ben dc sizinlc birlikte

§ahitlik cdcnlerdcnim , buyurmu§tu.

82. Amk bundan sonra her kim 66-

ncrsc i§te onlar yoldan cjkmi§lann ta

kendileridir.

(Tefsirlcr. burada peygamberler larafindan

verilen sdztln. ummederi adin a oldugunu bclirti-

yorlar. Bu sfiz, Hz. Muhammcd (s.a.)e yardim

vadidir. Peygarnberlerinin hukllm ve vadi, Hz,

Muhammcd'c yardim yontlnde olunca aym hU-

kUm ummcilcri icin dc gc$ crlidir. Bu sebeble

Ummeiler zikredilmeyip, verilen soz. onlarin

peygamberlerine izafe edilmi^iir.)

83. Goklcrdc ve ycrdckilcr, ister iste-

mez O'na teslim oldugu halde onlar

(ehl-i kitap), Allah'in dininden ba§ka-

sini mi anyorlar? Halbuki O'na dondii-

riileceklerdir.
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84. Dc ki: Biz, Allah'a, bizc indirilc-

nc, Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kub vc
Ya'kub ogullanna indirilenlere, Musa,
isa vc (diger) peygambcrlcrc Rablcri

larafindan verilenlere iman etlik. Onlan
birbirindcn ayirdctmcyiz. Biz ancak
O'na it-slim oluniz.

85. Kim, islSm'dan baska birdin arar-

sa, bilsin ki kcndisindcn (boyle bir din)

asla kabul edilmeyecek ve o, ahiretle zi-

yan edenlerden olacakiir.

(Dinin esasina laalluk cden leme) prcnsipler.

vahye dayanan huiun dinlcrde aynidir. Dcgisik-

likler daha ziyadc ibadeiler vc beseri mUnascbet-

ler konusunda olup, bu degi^iklikler. insan loplu-

luklannin lekamul elmis. olmasintn bir sonucu-

dur. 84. ayetten anlasjlacagi uzere Islam dini. da-

ha onccki peygambcrlcrc gonderilen ve esasa ta-

alluk cden dini prcnsipler bakunindan kendisine

aykin olmayan hi)dm hak dinJeri kabul eder. An-
cak. Islam dini. ilahl dinlcr zincirinin son halkasi

ve devrinin insanJigirun manevi. ahlaki ve i^ti

-

mai ihiiyac,lanro eksiksiz kar§ilayan yegane din

oldugundan. Islam geldik(cn sonra bas,ka bir din

taniyan, bir yol lulan kimsenin bu rutumu ile

Islam'a aykin davranm^ oldugu a§ikardir. §u
haldc onun bu dininin vc bu yolunun Islam dini

nezdinde bir gecerliligi olamaz.)

86. iman ctmclcrindcn, Rcsul'iin hak
olduguna §ehadet getirmelerindcn ve

kendilerine apagik dclillcr gclmcsindcn

sonra inkSrciliga sapan bir kavme Allah

nasil hidayet nasip eder? Allah zalimlcr

toplulugunu dogru yola iletmez.

87. iste onlann cezasi, Allah'in, me-
icklcrin vc butiin iasanhgin lSncline ug-

ramalandir.

88. Bu ISnele ebedi gOmuIiip gide-

cekJer. Onlann azaplan hafifletilmcz;

yuzlerine dc bakilmaz

89. Ancak, bundan sonra levbe edip

yola gclenler baska. Ciinku Allah gok
bagislayici ve merhametlidir.

90. inandiktan sonra kSfirlige sapip

sonra inkSrcilikta daha da ileri gidenJe-

rin icvbclcri asla kabul cdilmcycccktir.

Ve i§ie onlar, sapiklann ta kendisidir-

ler.

91 . Gergekten, ink§r edip kafir olarak

olenler var ya, onlann higbirinden -fid-

ye olarak diinya dolusu allin verecek ol-

sa dahi- kabul cdilmeyeceklir. Onlar
i gin aci bir azap vardir, hie yardimcilan

da yoklur.
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92. Sevdiginiz §eylerden (Allah yo-

lunda) harcamadikga «iyi»ye eremez-
siniz. Her ne harcarsaniz, Allah onu
hakkiyla bilir.

(««Iyi» 5eWinde lercume edilen ayelteki «bin>
kelimcsi. haynn, iyiligin kcmal noktasi. Allah'in

rahmeli. nzasi vc ccnneti manalarinda anla$il

mi.fUf Bakara suresinin 177. ayetinde «birr»in

etrafli bir i/ahi verilmi^lir ki, buna gore --bin",

imanda, ibadetle ve ahlikla en dogru ve en guzel

bir hayaii ya;amakiir. Yukaridaki ayete gore

boylc bir hayala ve Allah'in liituf vc inayctine

ula$manin ^aitlarindan bin. kijinin sahip oldugu
ve sevip baglandigi $eyleri Allah yolunda kullan-

masidir. Mtifessirlere gore bu jeyler. servet.

mevki, ilim ve bedcn kuvveti gibi maddi ve ma-
nevi imkanlardir.)

93. Tevrat'm indirilmesinden Once,

Israil'in (Ya'kub'un) kendisine haram
kildiklan di§inda, yiyeccgin hcrturlusii

israilogullanna hclil idi. De ki: Eger
dogru sozlii iseniz, o zaman Tevrat'i ge-

tirip onu okuyun.

94. Amk bundan sonra her kim Al-

lah'a kanji yalan uydurursa, i§te bunlar,

zalimlerin la kendisidirler.

95. De ki: Allah dogruyu s6ylemi§nr.

Oyle ise, hakka yOnelmis. olarak ibra-

him'in dinine uyunuz. O, mu§riklerdcn

degildi.

96. §iiphesiz, Slemlere berekei ve
hid a yet kaynagi olarak insanlar iyin ku-

rulan ilk ev (mdbet), Mekke'deki
(Kobe) dir.

97. Orada apagik ni§anelcr, (ayrica)

ibrahim'in makami vardir. Oraya giren

emniyette olur. Yoluna giicii yetcnlerin

o evi haccetmesi, Allah'in insanlar Uze-

rinde birhakkidir. Kim inkSrederse bil-

melidir ki, Allah btiltin Slemlerden miis-

tagnfdir.

(Bu iyel. mUslilmanlara haccin farz oldugu -

nun delilidir. «Yoluna gucll yetenler,» hacca ga-

me imkanma kavu$anlar demektir ki. bu imk-

arun OlcttsUnun ne oldugu konusunda mezhcpler
farkh goru^lcdirtcr. Imam §afii'ye gOrc bu imkan
vasila ve yol masraflarim kax$ilama kudreii,

Imam Malik'e gore yUrume ve cnkvip kazanma
ikudan. Imam Ebu Hanife'yc gore ise bu soyle-

nenter in lamamidir.)

98. De ki: Ey ehl-i kilap! Allah yap-

Uklanmzi goriip dururken nic,in Al-

lah'in ayetlerini inkfiredersiniz?

99. De ki: Ey ehl-i kitap! (Gergegi)
goriip bildiginiz halde nicjn Allah'in yo-

lunu egri gostermeye yelienerek mii-

minleri Allah yolundan cevirmeye kal-

ki§iyorsunuz? Allah yapnklannizdan
habersiz dcgildir.

100. Ey iman edenler! Kendilerine

kitap verilcnlcrden bir guruba uyarsa-

niz imaninizdan sonra sizi yeniden
inkaYciliga sevkederler.
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101. Size Allah'in Syctleri okunur-
ken, iistelik Allah Resulii dc aramzda
iken nasil inkSra saparsiniz? Her kim
AUah'a baglarursa kcsinliklc dogru yola

ilculmi§tir.

102. Ey iman edenler! AUah'tan, O'na
yara$ir §ckildc korkun ve ancak miislu-

manlar olarak can verin.

(Miifessirlere gore «AUah'tan, O'na yarasir

§ekilde korkma»run anlami, milsltimanin, biltiin

varligi ile Allah'in ernirlerini yerine getirmcyc ve
yasaklanndan ka$inmaya cali$masidir. Nitckim
Abdullah b. Mes'Od (r.a.). ayeiin bu kismiru $6y-

le aciklami$tir: "O'na asi olmayip iiaal elmek,

nankOr olmayip §ukreimek vc O'nu unulmaksi-
zin hep hatirda tutmak.»)

103. Hep birliktc Allah'in ipine (Is-

Idm'a) simsiki yapi§in; parcalanmayin.

Allah'in size olan nimeiini haiirlayin:

Hani siz birbirinize dii$man ki§iler idi-

niz de O, goniillcrinizi birlc§lirmi§ti ve

O'nun nimcii sayesinde kardes. kimseler
olmu§tunuz. Yine siz bir ales, gukuru-
nun lam kenannda iken oradan da sizi O
kurtarmi§ti. i§tc Allah size Syetlerini

boyle aciklar ki dogru yolu bulasiniz.

104. Sizden, hayra ^agiran, iyiligi

emredip koiulugii mcncdcn bir topluluk

bulunsun. i§ie onlar kurtulu§a crenlcr-

dir.

(Mufessirler. bu ayeiin ernri uyarinca, milslO-

manlar ifinde, iyiligi emrcdcn. koiiilukien ahko-
yan bir iciimal kontrol mtlcssesesinin bulunma-
sinin farz-i kifaye oldugunu bclirlmi$lcr; ancak,

bu gbrevi tlstlenen ki§ilcrde. gfircvin iyi vc hak-

kaniyete uygun olarak yerine geiirilmesini

mumkUn kilacak bazi 5arilarm bulunmasi gerck-

ligine de i$aret etmi$lerdir.)

105. Kendilcrinc apagik dclillcr gel-

dikten sonra parcalamp aynliga dii§en-

lergibi olmayin. i§te bunlar icin bOyuk
bir azap vardir.

106. Nice yiizlerin agardigi, nice yiiz-

lcrin de karardigi gunCi (du§uniin.) Im-
di, yiizlcri kararanlara: inanmanizdan
sonra kaTir mi oldunuz? Oylc isc inkSr

ctmis, olmaniz yiiziinden ladin azabi!

(denilir).

107. YUzleri agaranlara gclince, on-

lar Allah'in rahmeti icindedirler, orada
ebcdt kalacaklardir.

108. i§ie bunlar, Allah'in, sana hak
olarak okudugumuz Syetleridir. Allah
hicbir kimscye haksizlik etmek isie-

mez.
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109. Gdklerde vc ycrdc ne varsa Al-

lah'indir. Isjer, doniip dola§ip Allah'a

vanr.

1 10. Siz, insanlann iyiligi igin ortaya

cikanlmi§ en hayirli ummclsiniz; iyiligi

emreder, kOiulukicn meneder ve Al-
lah'a inarorsmiz. Ehl-i kitap da inansay-

di, elbct bu, kendileri ifin cok iyi olur-

du. (Gergi) iglerinde iman edcnlcr van
(fakat) cogu yoldan gikmi§lardir.

(Ru ayelin muslumanlarla ilgili ilk kismi. bazi

alimlerce, icma-i urnmebn. Islam Dininin hii-

kiim kaynaklanndan birisi oldugunu gbsteren
dclilleri arasinda zikrcdilmisjir.)

111. Onlar (eht-i kitap) size, incil-

mekien ba§ka bir zarar veremezler. Si-

zinle sava§a girecck olsalar, size aricala-

nm dOniip kagarlar. Sonra kendilcrinc

yardim da cdilmcz.

1 12. Onlar (yahudiler) neredc bulu-

nurlarsa bulunsunlar, Allah'in ahdine
vc insanlann (muminlerin) himayesine
siginmadikga kcndilerine zillet (dam-
gasi) vurulmu§tur; Allah'in hi§mina
ugramisjar vc miskinlige mahkum cdil-

mi§lcrdir. Cunku onlar, Allah'in ayetle-

rini ink&r ediyorlar ve haksiz ycrc pey-
gamberleri 61diiruyorlardi. Bu da, onla-

nn isyan etmi§ ve haddi a§mi§ bulunma-
lanndandir.

113. Hcpsi bir degildir; ehl-i kitap

igindc islikamel sahibi bir topluluk var-

dir ki, gece saatlerinde secdeye kapana-
rak Allah'in Sycllcrini okurlar.

1 14. Onlar, Allah'a ve ahirei giiniinc

inanirlar; iyiligi cmrcder, koiulukten

menederler; hayirli isjerc ko§u§urlar.

i§ie bunlariyi insanlardandir.

115. Onlann yaptiklan higbirhayir

karsjliksiz birakilmayacaklir. Allah,
takva" sahiplerini cok iyi bilir.

(Ba/i lefsirlerde bu ayetin ntlzul sebebi ^ttyle

anlaiilir: Ehl-i kitaplan Abdullah b. Selam ve
^evresindckilcr muslilman olunca, yahudiler on-

lara. «Si/. bu dine girmekle kendtnize yazik ctli-

niz» kabilinden sbzler soylcmisjcrdi. Allah
Teala bu aydi ile. iddia edilenin aksinc, onlann
kurtulu§a erdiklerini ve gerck onlarin. gerekse

diger muminlerin yapiiklari iyiliklcrin kar;ilik-

5i/. kalmayacagtni. kusursuz adalcii ile her turlil

hayirli faaliycllerin mukafatim eksiksiz olarak
luifcdeccgini ifade buyuimakladir.)
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116. Ink§r edcnler var ya, onlann
mallan da cvlStlan da Allah'a kar§i ken-

dilerine higbir fayda saglamayacaktir.

i§ie onlar, cehennemliklerdir; onlar

orada cbcdf kalacaklardir.

117. Onlann, bu diinya hayatinda
yapmakta olduklan harcamalann duru-

mu, kendilerine zulmctmis, olan bir kav-

min ekinlerini vurup da mahveden ka-

vumcu bir riizgann durumu gibidir. On-
lara Allah zulmeimedi; fakal onlar ken-

dilerine zulmcdiyorlar.

(Kavurucu riizgar, heniiz ye$ermekie olan

ekini nasil yakip kavurursa. onlann diinya haya-
tinda sarfcttikleri mallar da kendilerine bir iyilik

getirmek soyle dursun. aksine. diinya ve ahircl

hayatlannin mahvina sebep olur. Tcfsirlcrdc bu-

radaki benzetme icin spyle bir lakdir de yapil-

makiadir: «... harcamalar. ... kavurucu rUzgann
vurup mahveuigi ckinc benzcr.* Aycltc ruzg-

ann sifab olarak ge^en «sur» kclimesi. «cok so-

guk» anlammi da La;ir.)

1 18. Ey iman edcnler* Kendi di§iruz-

dakilcri sirda^ cdinmeyin. Qiinku onlar

size fcnalik clmcktcn asla gen durmaz-
lar, hep sikintiya diismenizi isierler.

Gercektcn, kin ve diismanliklan agizla-

nndan (dokiilen sozlerinden) belli ol-

maktadir. Kalplcrindc sakladiklan

(dusmanltklari) ise daha buyuktiir.

Eger diisiinup anliyorsaniz, ayeilerimi-

zi size ac.iklami§ bulunuyoruz.

119. i§ic siz Oylc kimselersiniz ki, on-

lar sizi sevmediklcri haldc siz onlan sc-

versiniz. Siz. biittin kilaplara inanirsi-

niz: onlar ise, sizinle kar§ilasnklannda

«inandik» dcrlcr; kendi basjanna kal-

diklannda da, size olan kinlcrinden do-

layi parmaklannin ucjanni ismrlar. Dc
ki: Kininizden (kahrolup) oMiin! §iiphe-

siz Allah kalplcrin icjndckini hakkiyla

bilmcktcdir.

(Ayelin ilk cilmlesi. bazi mufessirlerce §6yle

yorumlanmisiir: «Siz onlan seversiniz; yani on-

lann mtisluman olmalanni istcrsiniz. (,'ur.ku

Islam her jjeyden hayirlidir. Halbuki onlar sizi

sevmczlcr; yani sizin kafir olmamzi istcrlcr,

kafir olmak isc her scyden kdiudur.»)

120. Size bir iyilik dokunsa, bu onlan
tasalandmr; ba§iniza bir musibct gelse,

buna da sevinirler. Eger sabreder ve ko-

runursaniz, onlann hilcsi size hit^bir za-

rar vcrmez. §uphesiz Allah, onlann
yapliklanni cepegevre kusaimisur.

121. Hani sen, sabah crkenden mu-
minleri savas, mevzilerine yerlesnrmek

i^in ailenden aynlmi§hn... Allah, hak-
kiyle i§iten ve bilcndir.
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122. O /aman icjnizden iki bCIuk bo-

zulmaya yiiz lutmu§tu. Halbuki Allah

onlann yardimcisi idi. Miiminler, yal-

mz Allah'a dayanip giivensinlcr.

(Uhud savasmda. Hz. Peygamber'in sag vc sol

kanatlara yerle$tirdigi. Hazrec kabilesinden Se-
leme ogullan ile Evs kabilesinden Harisc ogulla-

n dilsjnana kar§i dircnmeklc korkakhk ve zaaf

gosiermisjerdi. Nilekim, bunlardan. 300 ki$iye

kumandanhk eden Ibn Obey: «Kendimizi ve co-

cuklanmizi ne diye tehlikeye sokahm!* diyerck
geri cekilmis,ti.)

123. Andolsun, sizler gttcsiiz oldugu-

nuz halde Allah, Bedir'de de size yar-

dim etmisti. Oyle ise, Allah'lan sakinin

ki O'na ^ukrcimis olasimz.

124. O zaman sen, miiminlere sflyle

diyordun: Indirilcn iic bin mclcklc Rab-
binizin sizi takviye eunesi, sizin iejn ye-

terli degil midir?

125. Evct, siz sabir gbsierir ve Al-

lah'lan sakinirsamz, onlar (dusmanla-
nmz) hemen su anda iizerinize gelse-

ler, Rabbiniz, nisanh be§ bin melekle si-

zi takviye eder.

126. Allah, bunu size sirf bir miijde

olsun ve kalpleriniz bu sayede rahaUa-

sin diye yapti. Zafcr, yalmzca mutlak
giic. vc hikmct sahibi Allah kaimdan-
dir.

127. 128. Allah, kSfirlcrdcn birkis-

minin kbkiinii kessin vcya onlan pcri-

§an eisin, bOylece bozulmus, bir halde

dbniip gilsinler -ki bu i§te scnin yapaca-

gin bir sey yoklur- yahut (musluman ol-

sunlar da) levbclerini kabul etsin, ya
da (israr ederlerse) onlara azap eisin

diye (Allah Bedir'de size yardim etti),

£Unku onlar zalimdirler.

(127. ayette «birkismi» diye terciime edilmis,

olan «taraf» kclimcsinin manalanndan birkaci,

«c$raf. lidcrlcr. kumandanlar»dir. Nilekim bura-

da soz konusu edilen Bedir savas,inda mUjrikle-

rin bircok ileri gelenleri bldOrUlnuls, vcya csir

thnrntfu.)

129. Goklcrdc ve yerde ne varsa Al-

lah'mdir. Diledigini bagisjar, dilcdigine

azap eder. Allah, cok bagi§layici vc gok
merhamctlidir.

130. Ey iman cdcnlcr! Kat kat artti-

nlmis, olarak faiz yemeyin. Allah'lan

sakinin ki kurtulus.a eresiniz.

(Cenab-i Hak. Bakara suresinin 275. 276 ve
278. ayctlcrindc ahs,-vcri$i hclal kildigini vc faizi

yasakladigini -bunlann aym scylcr olmadigim
vurgulayarak- ifade buyurmu§tur. Burada kat

kat annrarak faiz yernenin yasak oldugunun be-

lirtitmcsi ise, devrin Arap loplumunda yaygin
olan vc vadesindc odenmeyen borclar hakkinda
yapilan tefecilik uygulamalarina i$aret icindir.)

131. KaTirler icjn hazirlanmis. bulu-

nan aie§ten sakmin!

132. Allah'a ve Resul'iinc ilaat cdin ki

rahmeie kavu§turulasiniz.
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133. Rabbinizin bagisma ve takva" sa-

hiplcri icin hazirlanmis, olup geni§ligi

gOklcr ve yer kadar olan cennetc ko-

sun!

134. O takvS sahipleri ki. bollukta da
darlikta da Allah icjn harcarlar; oflcele-

rini yutarlarve insanlan affcderlcr. Al-

lah da giizcl davrani§ta bulunanlan se-

ver.

135. Yine onlarki.birkOtuluk yaptik-

lannda, ya da kendilerine zulmellikle-

rindc Allah'i hatirlayip gunahlanndan
dolayi hemen tevbc-istigfar ederler. Za-

ten giinahlan Allah'tan ba§ka kim ba-

gi§layabilir ki! Bir de onlar, isjedikleri

kftliilUklerde. bile bile israrelmezler.

(Bu 0$ ayeite Islam ahlakinin bir hillasasi ve-

nlnnjiif $6yle ki; 133. ayeite. Rabbimizin taagi-

;ina, gtiklcr vc yer genisjifinde cennetine kavus,-

manin, bUtita ahliki davramsjanmiz icin temcl

gayc oldugu; iyilifi, birtakim diinyevi menfaat-

lar kaygisiyla degil de, suf Allah'a saygi ve sevgi

demek olan lakva saiki ite ve sadecc uhrcvt saa-

det ugruna yapmak gerekligi halirlatilmigtir. 134

ve 135. ayeilerde ise. Islam da ideal ahlak lipi

olan «miiiuki insan»in lemel ahlaki nitelikleri

olaiak sayilan «hcrhaldc cOmcrl olmak. Gfltcyi

yenmek, insanlan bagi§lamak ve halasin 1 gtire-

rek kabul eunek ve va2ge9mek» gibi vasiflar. an-

cak ihiiraslan ve bencil duygulan karsjsinda hUr-

riyetine kavu^mu; UstUn mhlarin fazi letter id ir.)

136. i§te onlann mUkafati. Rableri ta-

rafmdan bagisjanma vc altlanndan ir-

maklar akan, icjnde ebedi kalacaklan

cennctlerdir. Bbylc amel cdcnlcrin

mukSfati nc giizcldir!

1 37. Sizdcn 6ncc nice (milletler hak-

ktnda) ilShf kanunlar gelip gegmi§tir.

Onun i^in, yeryuzundc gczin dolasm da

(AUah'in ayetlerini) yalan sayanlann
Skibeti ne olmu§, gortin!

138. Bu (Kuran), biitiin iasanhga bir

aijiklamadir; lakva" sahipleri igin de bir

hidayct vc bir Ogulttir.

139. Gcvseklik grjstcrmcyin, uzuntu-

ye kapilmayin. Eger inanmi§saniz, iis-

liin gclccck olan sizsiniz.

(Bu ayct mUslLunanlann, Uhud sava^inda ug-

radiklan gecici ba$arisizliktan dolayi ilmilsizli-

ge kapilmamalan gerektigini onlara ihlar eimek-

tc vc mUslumanlara. giiclU bir imana sahipolma-
nm verdigi azim vc kararhlik sayesinde nice e&-

ferlere ula^mamn mllmkUn oldugunu mujdele-
mektedir.)

140. E&cr s'vi(Uhud'da) biraciyaug-

radinizsa, (Bedir'de de du$mamntz
olan) 0 kavim de benzer bir aciya ugra-

mistir. O giinlcri biz insanlar arasmda
dondiirur dururuz (zaferi bazen bir top-

luma bazen dteki topluma nasip ede-

riz.) Ta ki Allah, iman cdcnlcri ortaya

9ikarsin ve aranizdan §ahiiler edinsin.

Allah zalimleri sevmez.

(Mcatde «orlaya cikarsm» ^eklindc Icrcilmc

edilmi^ olan. aycticki "li-y a lcmc* kchmcsi icin.

«Allah'in. ilm-i ezelisinde var olan bilgiyi vakia

ile ayan-beyan oriaya koymasi- veya «mUmini
mUnafiklan ayirdelmc hOkmilnU vcrmesi» ;ck-

linde lefsirtei yapilmi^ur. Bu scbcplc. «<;chitleD*

manasina da gelen «$tiheda* kelimest. mealde
«;ahiller» kar^iligi ile lercUme edibniitir.)
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141. Bir dc (boylece) Allah, iman
cdcnlcri gunahlardan lemi/e gikarmak,

kSfirieri de helSk elmek ister.

142. Yoksa Allah icinizdcn cihad

edenleri belli eimeden. sabrcdcnleri or-

taya cjkarmadan cenneie gireceginizi

mi sandiniz?

143. Andolsun ki siz, oliimle yflzyttze

gclmczdcn Once onu tcmenni cderdiniz.

I§ie §imdi onu karsjnizda gorduniiz.

(Bu ayelte, Bedir savanna kalilmis; olup Redir

ijehiilcrinin fazileilcrine imrenen ve Hz. Pey-

gamber'in. Mcdinc'dc kalarak du^mana orada
k jr.,i konulmasimn uygun olaca^i fikriric muka-
bil. Uhud'da savafjmayi isieyen sahabllerc hitap

cdildigi tivayei edilir.)

144. Muhammed. ancak bir peygam-
bcrdir. Ondan once dc pcygambcrlcr
gelip gecmisor. §imdi o Oliir ya da oldii-

rulurse, gerisin geriye (eski dininize)

mi doneceksiniz? Kim (boyte) gcri do-

ncrsc, Allah'a hicbir sekilde zarar ver-

mis, olmayacaktir. Allah, §ukrcdcnlcri

miikafatlandiracaktir.

(Uhud sava^inda Abdullah b. Kamic adinda

bir musnkin amgi ta$la Resulullah (s.a_)in disj

kinlmi$, yuzu yaralanmi$ti. Bu du§man askeri-

nin. "Muhammed'i dldurdum* dedigini duyan
biri 'Muhammed dlduruldu!» diyc bagirmaya
ba^lamis. bu yalan haber muslumanlar arasma
yayilmis,, asker panige kapilmisti. Hz. Peygam-
bcr isc: «Buradayim! Buraya gelin!» diye baguv
yordu. Eaafim ^cvreleyen yaJda$ik 30 kisUik bir

gurup, yigil?e onu savundular. I$te yukandaki

aycl, bclirtilcn yalan haber Uzerine infiale kapi-

lan muslumanlan lenkit elmekie; Hz Muham-
med in fani. Islam in isc baki oldugunu; bu se-

beple, a filse dahi muslumanlann bunu sukunctlc

kar$ilayip. dinlerindc sebal clmclcn gcrekligini

hatirlaimaktadir.)

145. Higbir kimsc yok ki, fjliirnu Al-

lah'm izninc hagh olmasin. (Oliim),

belli bir siireye gOre yazilmi§tir. Her
kim, diinya nimclini istcrsc. kendisinc

ondan veririz; kim de ahirct scvabini is-

lerse, ona da bundan veririz. Biz sukre-

denleri mukSfatlandiracagiz.

146. Nice peygamberler vardi ki, be-

raberinde bircok Allah erlcri bulundu-

gu haldc sava§tilar da, bunlar, Allah yo-

lunda ba§lanna gelenlerden dolayi gev-

scklik ve zaaf gftslcrmcdilcr, boyun eg-

mediler. Allah sabrcdcnleri sever.

147. Onlann stfzleri. sadece sOyle de-

mcktcn ibarctti: Ey Rabbimiz! Gunah-

lanmm vc i§imizdcki ta§kinhgimizi

bagisja; ayaklanmizi (yolunda) sabit

kll; kSHrlertopluluguna kar§i bizi mu-
zafferkil!

148. Allah da onlara diinya nimctini

ve (daha da onemlisi.) ahirct scvabinin

giizelligini verdi. Allah, iyi davrananla-

n sever.
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149. Ey iman edenler! Eger kSfirlcre

uyarsaniz, gerisin gcriyc (eski dininize)

donduriirler de, hiisrana ugrayanlann
durumuna diiscrsiniz.

(Uhud sava^inda «Muhammed oldUrilldU!*

seklindeki yalan haberin yayilmasi Uzerinc, bu
firsau ka^irmayan munafiklai, Islam askerleri-

nc: «Eski dininize ve dostlanniza dbnUn. Mu-
hammed peygambcr olsaydi. oldurUlur mily-
dii?» s.eklindc konu^maya ba§lam i$lard >. Ijte bu
ayct, her /aman ve her toplum icuide bulunabilen

mUnafiklarin bu tur bozguncu sozlerine kar$i

milslUm an Ian uyarmaktadu.)

150. Oysa sizin mevlaniz Allah'tir vc

O, yardimcilann cn hayirlisidir.

151. Allah'm, hakkinda hi^bir dclil

indirmcdigi §cyleri O'na ortak kosmala-

n sebebiyle, kifirlcrin kalplerine yakm-

da korku salacagiz. Gideccklcri ycrde
cehennemdir, ZaJimlcrin varacagi yer

ne kotiidiir!

(Bu ayet, Allah'a inanmamn vcrdigi moraJ gil-

clinden y ok sun olanlarin kalplcrini kisa zaman-
da korku saracagint ifade elmekiedir. Nitekim,

bu ayctlcrdc bahis konusu edilen Uhud sava§in-

da, bir ara mUslUmanlann cogu parage kapilip

dagilmalarina ragmen, mtlsriklcr. ttncmli bir so-

nn\ elde etmcden cckip giimi$lerdi. Haiu gider-

ken bir ara geri don up mUslilmanlarin i$ini bilir-

mcyi dUsUnmUsJer, ancak dbnme ccsarctini gbs-
ierememi§ler, bUsbiitun ycnilmemi^ olmayi yeg
tuimu;]ardi.)

152. Siz AUah'in izni ile du§manlan-
mzi Oldiiriiriccn, Allah, size olan vSdini

ycrine getinmsar. Nihayct, fiyle bir an

gcldi ki, Allah arzuladigmizi (galibiye-

ti) size gosterdiktcn sonra zaafa diisiu-

niiz; (Peygamberin verdigi) emirkonu-
sunda lamsmaya kalkisuniz vc asi oldu-

nuz. Diinyayi isieyeniniz de vardi, ahi-

reti isieyeniniz dc vardi. Sonra Allah,

denemek igin sizi onlardan (onlari
maglup etmekten) alikoydu. Ve andol-

sun sizi bagisjadi. Zaien AUah, miimin-
lere karsj coic liitufkSrdir.

153. 0 zaman Peygamber arkanizdan

sizi cagirdigi halde siz, durmadan (sa-

va$ alanindan) uzaklasiyor, hie kimse-

ye ddniip bakmiyordunuz. (AUah) size

keder tistunc keder verdi ki, bundan do-
layi gerek elinizden gidene. gerekse ba-

sjmza gelenlere iiziilmeycsiniz. Allah

yapnklannizdan haberdardir.
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154. Sonra o kcdcrin arkasindan Al-

lah size bir gtiven indirdi ki, (bu guve-

nin yol aqtigi) uyuklama hali bir kismi-

nizi kapliyordu. Kendi canlannin kay-
gisina dUsmiis, bir gurup da, Allah'a kar-

§i haksiz yere cahiliye devrindckine
benzcr du§uncelere kapiliyorlar, «Bu
i§ten bize ne!» diyorlardi. De ki: i§ (za-

fer, yardim, her§eyin karar ve buyrugu)
tamamen Allah'a aittir. Onlar, sana
acjklayamadiklanni icjerinde gizliyor-

lar. «Bu i§ien bize bir §ey olsaydi, bura-

da 01duriilmezdik» diyorlar. §0yle de:

Evlerinizde kalmi§ olsaydiniz bile, 01-

durtilmesi takdir edilmis, olanlar, oldu-

ruliip du§eceklcri ycriere kendiliklerin-

dcn gikip giderlerdi. Allah, iginizdcki-

leri yokiamak ve kalplerinizdckilcri te-

mizlemek ic,in (boyle yaptt). Allah icj-

nizdc ne varsa hepsini bilir.

(Uhud sava§inda dU;rnan, sayisi vc silahiyla

miisliimanJardan kat kal fazla idi. Fakal zafer de,

maglubiyet de Allah'in clindc oldugundan mus-
lumanlarin ilzerine bir emniyet duygusu indiril-

di. Bu ylizden bazi muslumanlar uyumaya ko-
yulmu$ru.

Abdullah b. Mesud; «Sava$iaki uyku halinin

Allah'tan. namazdakinin ise $cyiandanv> oldugu-

nu sdylcr.

Ebu Talha: «Uhud giinu ben de iizerleruic uy-

ku cokenler arasuida idim. Oylc ki, kilicim defa-

larca elimdcn du$rii; aldim. yine dii§tu, aldim yi-

nc dtt$iu. . der.

Mufessirlere gore bu aycile bahsedilen ikinci

gurup insanlarla mUnafiklar kasdo)unmu$tur.
Miinafiklarin buradaki ifadeleri, <«Bizc bundan
bir fayda. bir pay var mif», «Bi/.im climizden ne

gelir!». «Tcdbir konusunda bizim gtirti§Umilz

alindi mi*» gibi manalarla a9iklanmi§tir.)

155. (Uhud'da) iki ordu kar^ila^ligi

gtin, sizi birakip gidenleri, sirf isjcdiklc-

ri bazi hatalar yuziinden §eyian (yerle-

rinden) kaydirmi§th Yine dc Allah on-

lan affctti. Qunku Allah, gok bagi§layi-

cidir, halfmdir.

156. Ey iman edenler! Sizlcr, inkSr

cdcnlcr vc yer yUziinde sefere cikan ve-

ya sava§an kardesjeri hakkinda: «Egcr
bizim yanimizda kalsalardi tilmezlcr,

61durulmezlerdi» diyenler gibi olma-
yin. Allah bu kanaali onlann kalplcrinc

(kaybettikteri yakinlari igin onulmaz)

bir hasrci (yarasi) olarak koydu. Cani
veren de alan da Allah'tir. Allah, yapuk-

lannizi hakkiyla gOrur.

157. Egcr Allah yolunda olduriilur ya

da 6'lurscniz, §unu bilin ki, Allah'in

magfireii ve rahmeii onlann topladikla-

n butiin §eylerden daha hayirlidir.
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158. Andolsun, olscniz de oldurulse-

niz de Allah'm huzurunda loplanacaksi-

mz
159. O vakit Allah'tan bir rahmct ilc

onlara yumu§ak davrandm! §ayci sen

kaba, kali yurekli olsaydin, hig siiphe-

siz, etrafindan dagilip gidcrlerdi. §u
halde onlan affet; bagisTanmalan igin

dua et: i§ hakkinda onlara dani§. Karan-
ni verdigin zaman da amk Allah'a daya-
mp giivcn. Cunkii Allah, kendisine da-

yamp giivencnlcri sever.

(§ura (me$vcrcl. dam$ma) prensibinrn Isl-

amiyette onemli bir yere sahip oldugu ayette

aciksa ifade edilmi$tir. Ancak, ;urarun kapsami.
sekli vc baglayicilik gilcti konulannda Islam bil-

ginlcrincc farkh goriisler ileri surulmujiur.)

160. Allah size yardim edcrse, artik

size iistiin gclccck hig kimse yoklur.

Egersizi biraluverirse, ondan sonra size

kim yardim cder? Muminlcr ancak Al-

lah'a giivenip dayanmalidirlar.

161. Birpeygambcre, cmanctc hiya-

nct yara§maz. Kim emanete (devletma-

lina) hiyanet ederse, kiyamei giinii, ha-

inlik cttigi §cyin giinahi boynuna asili

olarak gelir. Sonra herkese -asla haksiz-

liga ugraulmaksizin-kazandigi tasta-

mam vcrilir.

(Bcdir savasinda elde cdilcn ganimeilerin

taksimi sirasinda, kayip bir e$ya icin, munafikla-
nn "Herhalde Muhammed almi§ur»> dcmclcri

tlzerine bu ayetin na/.il oldugu rivayet edilir.

Uhud sava^inda Hz. Peygamber'in stratejik bir

nokiaya yerlejtirdigi okcularin, Islam ordusu-

nun savasi kazanma bclirtisi Uzcrinc. Hz. Pey-

gamber tarafindan «Herkesin aldigi ganimet,
kendisinin olacakur» gibi bir si>z soylenebilece-

gi zannina kapilarak gorevlcrini icrketmcleri
lizcrine, onlarin bu zaruuru rcddclmck icin indi-

rildigi de rivayet edilir.)

162. Allah'm ho§nuilugunu gtfzctcn-

le Allah'm hi§mina ugrayan birolur mu
hig? Berikisinin yen cehennemdir. Ce-

hennem ise ne kotii bir vans, noktasi-

dir.

163. Onlar Allah kalinda derece dere-

cedirler. Allah onlann yapuklanni g5r-

mektedir.

164. Andolsun ki iglerinden, kendile-

rinc Allah'm Syctlcrini okuyan. (kotii-

liiklerden ve inkardan) kcndilcrini tc-

mizleyen, kendilcrine Kitap ve hikmeti

Ogretcn bir Peygamber gflndermekle
Allah, miiminlere biiyiik bir lutufta bu-

lunmu§iur. Halbuki daha once onlar

apacik bir sapiklik iginde idilcr.

165. (Bedir'de) iki katim (dugmani-
ni2in) ba§ina getirdiginiz bir musibet,

(Uhud'da) kendi basjniza geldigi icin

mi «Bu nasil oluyor!» dediniz? De ki:

O, kendi kusurunuzdandir. §uphcsiz
Allah'm her §eyc giicu yeter.

(Bedir'de milslumanlar mUsriklerden yelmis

kifi GldiirmUs. yetmi$ ki$i de esjr almi$lardi.

Uhud'da ise yetmi$ sehil verdiler. Ayei-i kerime-

de ge9en «musibcl»lc buna i$arel cdiliyor. Vc
bunun, okculann Allah RcsulU'nun cmrini tut-

mamalanndan dolayi ba$larina geldigi vurgula-

myor.)
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166, 167. iki birliginkar§ila§tigi gun

sizin ba$imza gelenler, ancak Allah'in

dilcmcsiylc olmu§iur ki, bu da, mumin-
leri ayirdetmesi ve miinafiklan orlaya

cikarmasi icin idi. Bunlara: «Gclin, Al-

lah yolunda carpisjn; ya da savunma ya-

pin» denildigi zaman, «Harbctmcyi bil-

seydik, elbeite sizin pe§inizdcn gclir-

dik» dcdilcr. Onlar o giin, imandan gok,

kaTirlige yakin idiler. Agizlanyla, kalp-

Icrindc olmayani sOyliiyorlardi. Halbu-

ki Allah, onlann iclcrindc gizlcdiklcrini

daha iyi bilir.

168. (Evlerinde) oturup da kardcsjeri

hakkinda: «Bizc uysalardi tildiiriilmez-

lerdi» diyenlere, «Egcrdogru sozlii in-

sanlar iseniz, canlanmzi olumden kur-

tann bakalim!» dc.

169, 170. Allah yolunda olduriilenlc-

ri sakin 6\ii sanmayin. Bilakis onlar diri-

dirler; Allah'm, Itituf vc kereminden
kendilerine verdikleri ile sevincli bir

haldc Rablcri yaninda nziklara mazhar
olmaktadirlar. Arkalanndan gelecek ve

hcniiz kendilerine katilmamis. olan se-

hil kardesjerinc dc hicbir kcdcr ve kor-

ku bulunmadigi miijdesinin sevincini

duymaktadirlar.

171. Onlar, Allah'tan gelen nimet ve

kcremin; Allah'in, muminlcrin ecrini

zayi etmeyeccgi miijdesinin sevinci

icindedirler.

172. Yara aldiktan sonra yine Al-

lah'in ve Pcygambcr'in cagnsina uyan-

lar (ozeltikle) bunlann iclerindcn iyilik

yapanlar ve takv5 sahibi olanlar icm pck

biiyiik bir miikSfat vardir.

173. Bir kisim insanlar, miiminlere:

«Du$manlanniz olan insanlar, size kar-

§i askcr topladilar; aman sakiran onlar-

dan!» dediklerindc bu. onlann imanla-

nm bir kat daha arttirdi ve - Allah bize

yeter. O ne giizel vckfldir!» dcdilcr.

(Rivayele gore Uhud sava§inda musltimanla-

nn bir ara bozuldukian sonra lekrar loparlanma-

lan uzerine dnemli bir sonuca ula$mayan diis,-

man ordusunun kumandani Ebu Siifyan, sava$

alanmi (erkcderken Hz. Peygamber'e «Ey Mu-
hammed! Onilmuzdeki yil Bcdir meydamnda
seninle lekrar kars,ila$acagiz!» ichdidini savur-

mu$; Hz. Pcygambcr de: «ln$aallah!» demis^i.

Enesi yil. Ebu Stifyan'in boyle bir hazirlik icinde

bulundugu haberi Medine'ye ula$inca. Hz. Pcy-

gamber, bir Ativan birligi ile dil§maru kar^ilama-

ya ^ikrru^li. l$ie yukandaki iiyet, dli§man urafin-

dan gelcn bu haber kar§isinda musliimanlann

azim vc kararhligiru. onlann yilksek moral gOctl-

nil takdir vc ifadc elmckiedir.)
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174. Bunun iizerine, kendilerine hic-

bir fcnalik dokunmadan, Allah'in nimci

ve keremiyle geri geldiler. Bflylece Al-

lah'in nzasina uymus. oldular. Allah bii-

yiik kerem sahibidir.

(Hz. Peygambcr'in komuiasmdaki birlik. Ebu
Stifyan ile bir yil once s6zle§ilen yerde onlan bir

hafta kadar bekJcdi; ancak bir miklar askcr ile yo

la cikan Ebu Sufyan'in sava$maklan korkarak
geri donmesi ttzerine mUsKlmanlar da karh ah$-
veri$ler yaparak lekrar Medine'ye geldiler.)

175. i§te o scytan, ancak kcndi dostla-

nni korkulur. §u halde, eger iman etmis.

kimseler iseniz onlardan korkmaym,
bcnden korkun.

(Ayete «l$te o $eyian. sizi kcndi dusllanndan

korkutmaktadir* $eklindc mana vermek de

murnkundur. Nitekim bazi milfessirler burada,

Mekkeliterin Medine'deki milslumanlan ilrktli-

mesi icin propaganda yapmak uzere gdnderdik-

leri Nuaym isimli ki§iye i$aret edildigini belirtir-

ler.)

176. (ResdlUm) inkSrda yan§anlar

sana kaygi vermcsin. pinkii onlar, Al-

lah'a higbir /arar vcremezlcr. Allah on-

lara, ahircrtcn yana bir nasip vcrmcmck
istiyor. Onlar ic,in 50k biiyiik bir azap
vardir.

177. §urasi muhakkak ki, imani verip

inkSn alanlar. Allah'a hic,bir zarar vere-

mezler. Onlar iginclTm bir azap vardir.

178. inkar cdcnlcr sanmasinlar ki,

kendilerine muhlet vermemiz onlar igin

daha hayirhdir. Onlara ancak giinahla-

nni arturmalan ic,in firsai veriyoruz.

Onlar icin algaltici bir azap vardir.

179. Allah, miiminlcri (gu) bulundu-

gunuz durumda birakacak degildir, so-

nunda murdan temizden ayiracakur.

Bununla bcrabcr Allah, size gaybi da
bildirecek degildir. Fakat Allah, elcjle-

rinden diledigini ayirdcdcr. O halde Al-

lah'a ve peygambcrlerine iman edin.

Eger iman cder, takvS sahibi otursaniz

sizin ic;in de cok biiyiik bir ecir vardir.

(Tefsirlerde bu ayclin «Ey Muhammcd! Bizc
kimlerin iman edip kimlerin eimedigini bildir»

diyen kafuiere cevap lejkil elligi belirtilmekle-

dir.)

180. Allah'in, kercminden kendileri-

ne verdiklerini (infakta) cimrilik gtistc-

renler, sanmasinlar ki o, kendileri igin

hayirhdir; tcrsinc bu onlar igin pek fc-

nadir. Cimrilik eitikieri sey de kiyamei

giiniinde boyunlanna dolanacaktir.

GOklerin ve yerin mirasi Allah'indir.

Allah biitiin yapuklannizdan haberdar-

dir

(Ayeue gecen *<miras» kclimesi dolayisiyla

lefsirlerde genellikle $u a9iklamalar yapilmi$lu;

Goklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'in mtil-

klkiur. Ondan yararlananlar, hep O'nun millki)nU

birbirinden devralmaktadirlar; o halde, Allah'in

miilkunde cimrilik eimeleri ne kadar yan!i$tir!

Bir gUn, herkes Olecek vc malik oldugu $cylcr

Uzerindcki mQIkiyeiini kaybedeceklir; halbuki

Allah bakidir, mtilk yine O'nundur.)
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181. «Gcrc,cktcn Allah fakir, biz ise

zenginiz» diyenlcrin sOziinu andolsun
ki Allah i§itmi§tir. Onlann (bu) dedik-

lerini, haksiz yere peygamberleri Oldiir-

meleri ile birlikle yazacagiz ve diyece-

giz ki: Tadin o yakici azabi!

(Yahudflerin bu alayh ifadelerinin. peygam-
bcilcri bldtlrmc gunahi ilc bir tutulmasi, bir laraf-

lan bu sd/lcri sbylcmcnin bilyiik giinah sayildigi-

ni. diger larafian da onlann ilk gunahimn bundan
ibaiet olmadigini, daha once de peygambcrlcrin
canlarina kiydiklanni gosiermekiedir.)

182. Bu, dunyada iken kendi elleri-

nizle yapmis, oldugunuzun kar§iligidir.

Yoksa Allah kullanna zulmetmez.

183. «Dogrusu Allah bizc, (gokten

inen) atc§in yiyecegi (yakip kor edece-
gi) bir kurban getirmedikce hi^bir pey-

gambcrc inanmamamizi emretti» di-

yenlere jjOyle de: Size, benden Once mu-
cizelerle, (ozellikle) dediginiz (muci-

ze) ile nice pcygambcrlcr gcldi. Egcr
dogru insanlar iseniz, ya onlan ni^in 01-

diirduniiz?

(Bazi lefsirlerde naklcdilcn bir rivayetc giJrc

Medine'deki yahudiknn, mUslttman olmamak
]•'. in bahane olarak tferi siirdilkleri bu ozel muci/e
$arti, Hz. Isa'nin risalcii ilc kalkmi$iir.)

184. (Resuliim!) Egcr seni yalanci-

hkla itham ellilerse (yadirgama); gcr-

c,ekten, senden Once apagik mucizclcr,

sahifeler ve aydmlalici kitap geliren ni-

ce peygarnberlcr dc yalancihkla itham

cdildi.

185. Hcrcanli Olumii tadacaktir. Ve
ancak kiyamct giinii yaptiklannizin

kar§iligi size tastamam vcrilccektir.

Kim cchcnncmdcn uzakla§tmhp cen-

neie konursa o, gergekien kurlulu§a er-

mi§tir. Bu du'nya hayati ise aldatma

metflindan ba$ka bir §cy dcgildir.

186. Andolsun ki, mallanniz ve can-

tanmz konusunda imtihana gckilecek-

siniz; sizden Once kendilerine kiiap ve-

rilenlcrden ve mu§riklerden bircok iizii-

cii sOzler i§ileceksiniz. Eger sabreder ve

takva gOsterirseniz, muhakkak ki bu,

(yapilacak) isjerin en degerlisidir.
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1 87. Allah, kcndilerinc kitap vcrilcn-

lcrdcn, «Onu mutlaka insantara acikla-

yacaksiroz, onu gizlemeyeceksiniz» di-

yerek soz almi§ti. Onlar ise bunu kulak

ardi cttiler, onu az bir diinyaliga degi§ti-

ler. Yaptiklan ah§-vcri§ nc kadar ko-

Iti!

188. Sanma ki citiklcrine sevinen.

yapmadiklan ile oviilmek isteyenler,

evct, sanma ki oniar azaptan kurtula-

cakJardir. Onlar icjn elem verici bir

azap vardir.

189. GOklerin ve yerin htfkiimranligi

Allah'mdir. Allah'in her §eye giicii ye-

ler.

190. Gfiklcrin vc ycrin yaratih§inda,

gccc ilc gunduzun birbiri ardinca gelip

gidisjnde akliselim sahipleri icin ger-

ccktcn acik ibrctlcr vardir.

191. Onlar, ayakta dururkcn, oturur-

ken, yanlan uzerine yaiarken (her va-

kit) Allah'i anarlar, gciklerin ve ycrin

yaratih§! hakkinda dcrin dcrin du§uniir-

ler (ve jdyle derler;) Rabbimiz! Sen bu-

nu bo§una yaratmadm. Scni tcsbih cdc-

riz. Bizi cehennem azabmdan koru!

(Allah Teala, 190. ayette, goklerin ve yerin

yaratilis,! ile gece ve gUnduztin degi$imini. bir

bas.ka deyi§le. mekan ve zamanin ilah! kudrcle

delalelini akliselim sahiplerinin ibrei nazanna
sundukian ve boylece bidden, varligin ger^ek

bilgisine ulasma cabasiru gosterrnemizi, fizlU bir

ifade ilc istedikten sonra; 191. ayclte, bu cabayi

gdstercnlcrin. Allah'in UslUn kudrciinin vc c$nz
sanatimn eserlerini idrak etmeleri sonunda. O'na
derin bir saygi ile ybnelmelerinin kacinilmaz ol-

dugunu oriaya koymakladir.)

192. Ey Rabbimiz! Dogrusu sen, kimi

cehenneme koyarsan, arlik onu riisvay

etmi§sindir. Zalimlcrin hie yardimcilan

yokiur.

193. Ey Rabbimiz! Gercek §u ki biz,

«Rabbinizc inanin!» diye imana gagi-

ran bir davctcjyi (Peygamber'i

,

Kur'an'i) isjllik, hemen iman etlik. Ar-

tik bizim giinahlanmizi bagisja, ktitii-

luklerimizi on, ruhumuzu iyilerle bera-

ber al, ey Rabbimiz!

194. Rabbimiz! Bizc, pcygambcrlc-

rin vasitasiyla vadcttiklerini de ikram el

vc kiyamci giiniinde bizi rezil-aisvay

etme; §iiphesiz sen vSdinden caymaz-
sin!
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195. Bunun iizerine Rableri, onlann
dualanm kabul etti. (Dedi ki:) Ben. er-

kek olsun kadin olsun -ki hep birbiriniz-

densiniz- iginizden, cali§an hicbir kim-
senin yapngini bo§a cjkarmayacagim.
Onlar ki, hicrct cttilcr, yunlanndan ci-

kanldilar, benim yolumda eziyele ugra-

dilar, garpi§nlar ve oldiiruldiiler, andol-

sun, ben de onlann kotuliiklcrini ortecc-

gim vc onlan altlanndan irmaklar akan

cenneilere koyacagim. Bu muklfat, Al-

lah tarafindandir. Allah; kar$iugin gii-

zcli O'nun katindadir.

196. inkarcilann (refah iqinde) diyar

diyar dola§masi. sakin seni aldatma-

sin!

(Bazi muminlcrin, mti$riklcri gcni§ maddi
imkanlar i;inde gttrmeleri sebebiyle; *G6rdU-
giimtize bakilirsa AH ah' in du$manlan huzur

i^nde, biz ise sikintidayiz* dcmclcri. bu ayetin

inmesine sebep olarak gOstcrilmi$lir. Elbctic ki,

bu ve ben/en ikazlarla Hz. Peygamber'in >:ih ;;in-

da biliiln miiminleTe seslenilmekledir.)

197. Azicik bir menfaattir o. Sonra
onlann varacaklan ycr cehennemdir. O
nc kbtii van$ yeridir!

198. Fakat Rablcrinc kar§i gelmekten
sakinanlar icin, Allah tarafindan bir ik-

ram olarak, altlanndan irmaklar akan,

ebedf olarak kalacaklan ccnnctlcr var-

dir. iyi killer icin Allah katindaki (ni-

meiter) daha hayirlidir.

199. Ehl-i kitaptan bylclcri var ki. Al-

lah'a. hem size indirilene, hem de kendi-

lerinc indirilene tarn birsamimiyeile ve
Allah'a boyun egerek iman ederler. Al-

lah'in SyeLlcrini az birparaya satmazlar.

i§ic onlar ic,in Rableri kaiinda ecirleri

vardir. §iiphcsiz Allah, hesabi gabuk
olandir.

200. Ey iman cdcnlcr! Sabrcdin;

(dii§man kar$isinda) sebat gosterin;

(cihad igin) hazirhkli vc uyanik bulu-

nun ve Allah'lan korkun ki ba§anya eri-

§ebilesiniz.



Cuz: 4, Sure: 4 NlSA SURESI 77

DORDUNCU SORE
en-NISA

Hicretten sonra Mcdinc'de nazil olmus.iur,
176 ayetiir.

«Nisa» kadwlar demekoi. Bu surede daha^ok
kadindan. cemiyet i^inde kadinlarin hukuki ve
i^timai ycr vc dcgcrlcrindcn bahsedildigi icin

adina «Nisa» dcnmi^lir.

BismillShirrahmSnirrahTm

1. Ey insanlar! Sizi bir ick ncfistcn

yaratan ve ondan da e§ini yaratan vc iki-

sindcn birc.ok crkckler ve kadinlar Ure-

lip yayan Rabbinizdcn sakinin. Adini
kullanarak birbirinizden dilekte bulun-
dugunuz Allah'ian ve akrabalik haklan-
na riayetsizlikien de sakimn. §tiphesiz

Allah sizin iizerinizdc gozctlcyicidir.

2. Yctimlere mallanni verin, lemizi

pis olanla degismeyin, onlann mallanni

kcndi malianmza katarak (kendi mali-

mzmis gibi) yemeyin; c.unkii bu, biiyuk

bir gunahtir.

3. Egcr (kendileriyle evlendiginiz

takdirde) yctimlcrin haklanna riayet

edememekien korkarsaniz begcndigi-

niz (veya size heldl olan) kadinlardan

ikiser. ucer, dflrder aim. Haksizlik yap-
makian korkarsaniz bir lane alin; yahut

da sahip oldugunuz (cariyeler) ile yeti-

nin. Bu, adaletten aynlmamaruz ic,in en
uyeun olanidir.

ii arauli$ian gelen kiskanchk duygusuna rag-

men ayclin. crkcxlere birden taz.la kadinla evlen-
me izni vermesi oleden beri -daha ziyadc gayr-i
mUslimlerce- lenkii ve iliraza konu edilmi§tir.

Ancak Islam'in bu iznini diger talimali ve hayaim
degi$en §arllari icindc etc almak gcrekhdir.
Islam'a gore zina kesin olarak haramdir; su halde
zinaya giden yollaxi dkamak gerckir. brkegin
gllclU vc yeterii, kad in in ise zayif ve isteksiz ol-

masi veya dogurgan olmamasi nalindc, sava$ vb.

sebeplerle erkeklerin azalmasi ve kadinlarin co-

galmasi gibi dunimlarda, erkegin birden fazla

kadinla evlenmcsi zarun olabilir. Boyle dunim-
larda crkegin birden fazla kadinla evlenmesi bir

emir degil, bir izindir; ikinci vc UcttncU... c$ ola-

cak hanim da buna mecbur deeildir. Ayrica bu
izin kayittiz s.art$iz olmayip adalci $ariina bag-
lanmis. buna riaycl edemeyeceginden korkanla-
ra bir Kadinla yetinmeleri cmredilmijtir. Bill tin

bu kavitjar ve §artlar bir arada dil^ilnuldUgd za-

man Islam 'm bu izninin, zaman icinde degisen
$arilara ayak uydurma bakimindan en miisaii yot
oldugu a^ikca anla$ilacaklir.)

4. Kadinlara mehirlcrini gonul nzasi

ile (comertge) verin; egergbniil ho§lu-

gu ile o mehrin bir kismim size bagisjar-

larsa onu da afiyeile yeyin.

5. Allah'in geciminizc dayanak kildi-

gi mallannm akli ermezlere (resit ol-

mayanlara) vermeyin; o mallarla onla-

n bcslcyin, giydirin vc onlara giizcl soz

soylcyin.

6. Evlilik gagina gelinceyc kadar ye-

limlcri (gozetip) dencyin, cgcronJarda

akilca bir olgunla§ma goriirscniz he-

men mallanni kcndilcrinc verin, Buyii-

yecekler (de geri alacaklar) diye o
mallan israf ile ve tez elden yemeyin.
Zengin olan (veli) iffeili olmaya gah§-
sm, yoksul olan da (ihtiyac ve emegine)
uygun olarak yesin. Mallanni kcndile-

rinc verdiginiz zaman yanlannda §ahit

bulundurun. Hcsap sorucu olarak da Al-

lah ycicr.
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7. Ana-babanin ve yakinlann birak-

tiklanndan erkeklcre bir pay vardir;

ana-babanin ve yakinlann biraktikla-

nndan kadinlara da bir pay vardir. Gc-
rek azmdan, gerek gogundan belli bir

hisse aynlmi$tir.

8. (Mirastan payi olmayan) yakinlar,

yetimlcr ve yoksullar miras taksiminde

hazir bulunursa bundan, onlan da nzik-

landmn ve onlara giizel soz s6ylcyin.

(Bu iki ayettcn birincisi cahiliye devri gele-

ncklerini yikarak mirastan kadinin da payi oldu-

gunu, Allah'in onlar i^in ayirdigi bu payin mutla-

ka kendilcrine vcrilmcsi gcrekiigini ifade ei-

mckicdir. Ikinci ayet ise Islam'in getirdigi en ge-

nis, kardesjik ve en insani dayamsma anlayi§i ve

sosyal adalel prensibi icindc. mirasla payi olma-
yan -nisbeten- uzak akrabaya. o civarda bulunan

fakir fukaraya da mirastan bir seyler verilmesini.

gonullerinin alirunasiru. emeksiz elde cdilcn scr-

vcte kanjt muhtcmel menfi duygulann flnlenme-

sini emrctmcktcdir.)

9. Geriye eli ermez, gticii ycimcz go-

cuklar biraktiklan lakdirde (halleri ne
olur) diye korkacak olanlar (yetimlere

haksizhk etmekten) korkup titrcsinler;

Allah'tan sakinsinlar ve dogru s6z stfy-

lesinler.

(Yetimlerin vcli vc vasileri. onlara kendi co-

cuklanna davranilmasim isledikleri gibi davran-

malidirlar; funkii kendi cocuklari da bir gun ye-

tim ve (aresiz kalabilir.)

10. Haksizlikia yetimlcrin mallanm
yiycnlcr §uphcsiz kannlanna ancak
ates, tikinmi§ olurlar, zaten onlar alcv-

lcnmis, atese gireceklerdir.

1 1. Allah size, gocuklanniz hakkin-

da, erkegc, kadinin payimn iki misli

(miras vermenizi) emreder. (Qocuk-
lar) ikiden fazla kadin iselcr, flliimin

biraktiginin iic.te ikisi onlanndir. Eger
yalniz bir kadinsa yansi onundur. Ole-

nin gocugu varsa, ana-babasindan her

birinin mirastan aluda bir hisscsi vardir.

Eger gocugu yok da ana-babasi ona
vSris olmujj ise. anasma tigie bir (du-

ser). Eger Olcnin kardc§lcri varsa, ana-

sma aluda bir (dtiser. Butiin bu paylar

olenin) yapacagi vasiycttcn vc bonjtan

sonradir. Babalanniz ve ogullannizdan

hangisinin size, fayda bakimindan daha
yakm oldugunu bilemezsiniz. Bunlar
Allah tarafindan konmus, farzlardir

(paylardir). §uphcsiz Allah ilim ve hik-

mct sahibidir.

(Islam'in miras hukukunda, paylar ile mtlkcl-

leftyetler arasuida dcngclcmc yolu tutulmu?, da-

ha 90k harcama yapmak mecburiyetindc olanla-

ra cok, daha az harcama durumunda olanlara a/,

hissc verilmi$tir. Islam aile hukukuna gore evle-

nirken mehir verecek, dugtln masrafi yapacak
olan crkcktir. Evlcndiktcn sonra da gerek muhtac
dl jp. yakm akiahasina ve gerekse es ve cocuklari-

na bakacak, onlara yiyecck. giyecck, mesken gi-

bi asgari ihiiyaclari temin edecek yine erkektir.

1^te bu sebepledir ki, genellikle mirasla erkcklc-

rin payi. kadinlarinkinin iki misli olmusjur.)
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12. Yapacaklan vasiyetien ve borr;-

tan sonra esjerinizin, cger gocuklan
yoksa, biraktiklannin yansi si/indir.

Cocuklan varsa biraktiklannin dome
bin sizindir. (^ocugunuz yoksa, sizin de,

yapacaginiz vasiyetien ve borgtan son-

ra, biraktiginizm dortie bin onlanndir
(zevceterinizindir). £ocugunuz varsa,

biraktigmizin sekizde bin onlanndir.

Eger bir erkek veya kadinin, anababasi

vc c,ocuk!an bulunmadigi haldc (kelale

§eklinde) mail mirasgilara kahrsa ve bir

erkek yahut bir kizkarde§i varsa. her bi-

rine altida birduser. Bundan fazla iseler

ugte bire ortaktirlar. (Bu taksim) yapi-

lacak vasiyetien ve borc.ian sonra, kim-

se zarara ugramaksizin (yapilacak)\\r.

Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah
her seyi hakkiyle bilendir, halfmdir.

(Kclale §cklinde. mail yan hisunlarini kalan

kimsclcrin paylanru a^delayan kisimda gecen er-

kek kardesve kiz karde^ten maksal, ana bir kar-

desjerdir. Oz kardesjerin durumu surenin sonun-

da a^iklanacaktir.)

13. Bunlar, Allah'in (koydugu) sinir-

lardir. Kim Allah'a vc Pcygambcrine
itaat cderse Allah onu, zemininden ir-

maklar akan cennetlere koyacaktir, ora-

da devamh kalicidirlar, i§te bUyttk kur-

tulus, budur.

14. Kim Allah'a ve Peygamberine
kar§i isyan eder vc sinirlanni a§arsa Al-

lah onu, devamh kalacagi bir atese so-

kar ve onun icjn algaluci bir azap var-

dir.

(Hukuk sislemlcri, vahslehn alacagi paylarda

oldugu gibi. yakinlik ve uzaklik dciecclchnc gft-

re akrabanin varis olup olmayanim tayin konu-

sunda da farkli Lelakki vc uygulamalan benimse-

misjerdir. Mesela Islam dis.i bazi sistemlerde ole-

nin vocuklari varsa ana-babasi vans olamamak-
ladir. Islam miras hukuku paylan dagitirken adil

denge esasma riayel eliigi gibi, varisleri tayin

ederken de yakinlik dcrecesi ile berabcr faydayi

gozonune almi;, diinya ve ahirei hayaunda Glilye

faydasi dokunan ve dokunacak olan akrabayi mi-
rastan mahmm etmemiftir.)
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15. Kadinlanni/dan fuhu§ yapanlara

karsi aranizdan don $ahit geiirin. Eger
§ahillik cdcrlersc, o kadinlan oiuni alip

goturunceyc yahut Allah onlara bir yol

acjneaya kadar evlerde hapsedin.

16. ic^nizden fuhu§ yapan her iki lara-

fa cc/.a vcrin; cger levbe eder, uslamr-

larsa amk onlara ccza vcrip cziyci ci-

mckicn vazgecjn; £tink(i Allah tcvbele-

ri c,ok kabul eden ve qok esirgeyendir.

(Bu iki ayet fuhus, denilen cirkin fiil ile ilgili-

dir. Miifessirlcrin coguna gore her ikisi de zina

$eklindeki fuh^a ail olup. birincisi evlilerin zina-

si. ikincisi ise bckarlarin /inasi hakkinda ilk de-

virlcrdc taibik cdilcn cczayi aciklamakiadir. Da-

ha sonra gelen ayei (Nur 24/2) vc hadisler ile Hz.

Pcygamberin latbikalma gore bu aycllcr ncshc-

dilmis,, bckarlarin zinasi icin belli sayida sopa,

evlilerin zinasi icin ise «recm» cezasi gelirilmis,-

in. Bazi mUfessirlcre gore ise ayeilcr ncshcdil-

mcmi;; yam hUkiimlcri yurtlrlukien kaldinlma-

mi^iu; bu ayetlerdcn birincisi kadmlar aiasinda-

ki sevicilik fuh$una, ikinci ayei iseerkckler ara

sindaki livata fuh§una ailiir ve bunlarm cezasi

ayctlcrdc oldugu gibidir. Kadin ile crkek arasin-

daki zina fuh$unun cezasi ise Nur surcsindeki

ayeiie aciklanmis,Ur.)

17. Allah'in kabul cdcccgi levbe. an-

cak bilmeden koiuliik edip de sonra tcz

elden tevbe cdcnlcrin tevbesidir; istc

Allah bunlann icvbcsini kabul edcr; Al-

lah her §cyi bilcndir. hikmet sahibidir.

1 8. Yoksa koiuliiklcri yapip yapip da
icjerinden birine olum gelip galinca

«Ben §imdi tevbe ciiim» diyenler ile

kaTir olarak dlenlcr icjn (kabul edile-

cek) levbe yoklur. Onlar icjn aci bir

azap hazirlami^r/dir.

19- Ey iman cdenler! Kadinlara zorla

vans olmaniz size helal dcgildir. Apa-
cjk bir edepsizlik yapmadikc,a, onlara

verdiginizin bir kismim cle gecirmcniz

icjn de kadinlan siki§tirmayin. Onlarla

iyi ge^'inin. Egcr onlardan hosjanmaz-
saniz (biliniz ki) Allah'in hakkinizda
gok hayirli kilacagi bir §cydcn dc ho§-

lanmami§ olabilirsiniz.

(Islam'dan once Araplar kadina cok kbiu mua-
melc cdiyor, bu cumlcdcn olarak kocasi dlcn ka-

diru. onunmiras biraktigi mal gibi telakki ediyor-

lar, kadin istcmese bile onunla cvlenme veya onu
ba$kasiyla evlendirme hakkina sahip olduklariru

du$unuyorlar, kadini kullanarak maddi menfaat
saglama yoluna gidiyorlardi. Ayei biilun bu hak-

SL/liklara son vermis kadma layik oldugu hakla-

n gctirmi^tir.)
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20. Eger bir e§i birakip da ycrine ba$-

ka bir c§ almak istcrseniz, onlardan biri-

ne yiiklerle mchir vermi§ olsamz dahi

ondan hi^bir scyi gcri almayin. Siz iftira

ederek ve apacik giinah isjcycrck onu
gcri alir misimz?

(lslam'da crkck. cvlenecegi kadina, mehir
adrylc bir mal vcnr. Bunun mikian cirf, add ve
emsale gore Elyin edilir. Mchir kadimn hakki.

onun ozel mahdir. pe$in verilmemiij isc kocasi-

run bu^amasi vcyaolmcsi halindc kadina dcrhat

udenmcsi gcrekir. Erkcklcrin, ces^Ui yollar ve

desiselerlc bu hakki kismen veya lamamen ye-

mcleri. vcrdiklcnni zorla gen almalan me$ru de-

gildir.)

21. Vakiiylc siz birbirinizle ha§ir-ne-

§ir oldugunuz vc onlar sizdcn saglam

bir tcminat almis, oldugu haldc onu nasil

geri alirsiniz!

(Bir kadinla evlenip biriesen veya birle$ecek

bir orlamda ba§ba$a kalan (halvel olan) koca,

onu bos_adigi lakdirde mchrin lamamini odcr.

Ayetie «birbirini7le ha§ir-ne;ir oldugunuz* de-

nilerek bunlara i$arei cdilmis,lir. Birlc$me ve hal-

vci olmadan hos.anma halindc isc. kadin mchrin
yansina hak ka/anmi$ olur.)

22. Gccmi§lc olanlar bir yana, baba-

lannizin evlendigi kadmlarla evlenme-

yin; cunku bu bir hayasizhkiir, igreng

bir seydir vc k6tu bir yoldur.

(Islam oncesi Araplarin Uvey anneleri ile ev-

Icrunc $ckluidcki firkin bir adctini daha ortadan
kaldiran bu ayeticn sunra rnUslurnanlann. bas.ka

kimlcrle cvlenmelerinin caiz olmadigini a^ikla-

mak '.i/ltl $byle buyuruluyor:)

23. Analanniz, kizlanmz, kizkarde§-

lcriniz, halalanmz, leyzcleriniz, karde§

kizlan, kizkardes. kizlan, sizi emziren

analanniz, sul bacilanniz, esjcrinizin

analan, kendilcriyle birle§liginiz esjeri-

nizdcn olup cvlcrinizdc bulunan iivcy

kizlanmz size haram kilindi. Egeron-
larla (nikdhlanip da) hcniiz birlc§mc-

mi§scniz kizlanm almanizda size bir

mahzur yoktur. Kcndi sulbiinUzden
olan ogullanmzin csjcri ve iki kiz kar-

de§i birdcn almak da size haram kilindi;

ancak gecen gecmistfr. Allah $ok bagi§-

layici vc csirgcyicidir.

(Aycim «nikahlanip da birle^mediginiz ka-

dinlarin ki/.lari ile cvlcnmcnizdc mahzur yok-
tur» mealinduki kismmdan maksai, anasi nikah
aliinda iken onun kr/ini da almak degildir. Caiz
olan. bir erkegin nikahlayip da kendisi ile birlcs,-

meden bo^adigi kadimn ba^kasindan nlma kizi

ile cvlcnmcdir. Ayeiie evlcnilmesi kesin olarak
yasaklananlar di^inda kalan akraba ile evlen-

mek, bay.i $arl vc zarurcUcr icabi caiz kilinmis. ol-

makla bcrabcr. hadisler akraba olmayanlaila cv

lenmcyi lavsiye eimi§lir.)
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24. (Harp esiri olarak) sahip oldugu-

nuz cariycler miistesna, evli kadmlar da

size haram kilindi. AUah'in size cmri

budur. Bunlardan ba§kasini ( namuslu
olmak ve zina etmemek iizcre mallan-

nizla (mehirlerini vererek) istemeniz

size helaJ kilindi. Onlardan faydalan-

mamza kar§ihk kararla§tinlmi§ olan
mehirlerini verin. Mehir kesiminden
sonra (birmiktar indirim igin) kars^likJi

anla§mamzda size giinah yoktur. §iip-

hesiz Allah ilim ve hikmel sahibidir.

(Ra/i dinlcrdc vc bunlara dayali hukuklarda

kadui. kendisi ile evlenecek olan erkege vermek

u/.cre mal (dirahoma) cdinir; yani bu sayede er-

kcklcrin kendisine ragbet elmelerini saglamaya

caller. Islam'da isc kadm bizalih! degerlidir.

Onun malina degil, kendisine raghel edilir. Bunu
semboli /e etmek ii/ere dekadin degil, onunla ev-

lcnmek istcyen erkek ona bir §eyler verir ki, buna

mehir denilmifiii.)

25. iginizden, imanli hiir kadinlarla

evlenmeye gtfeii yelmeyen kimsc, cllc-

rinizin altinda bulunan imanli geng kiz-

lanniz (saytlan) cariyclcrinizdcn alsin.

Allah sizin imammzi daha iyi bilmekte-

dir. Hep ayni koktensiniz (insanltkba-

kimindan aramzda fark yoktur). Oyle
ise iffetli ya§amalan. zina etmemclcri

ve gizli dost da tutmamalan §arti ve sa-

hiplerinin izni ile onlan (cariyeleri)

nikShlayip aim, mehirlerini de normal

miktarda verin. Evlcndiktcn sonra bir

fuhu§ yaparlarsa onlara, hiir kadinlann
cezasinm yansi (uygulanir). Bu (cari-

ye ile evlenme izni), icinizden giinaha

du§mcklcn korkanlar igindir. Sabret-

meniz ise sizin igin daha hayirlidir. Al-

lah gok bagisjayici ve esirgeyicidir

(Zina kesin olarak haramdir. Bir ucret karsdi-

ginda anla^arak ge^ici bir /aman i^in evlcnmck
mesru degildir. Metres ve dosi luimak da /inanin

baska cesHlcndir. Bir muslumarun cvlilik ihtiya-

ci kar^isinda yapacagi sey, imkam varsa bncelik-

lc bir mumin vc hiir harumla evlcnmcktir; muslU-

man olmayan chl-i kilap kadinlarla cvlcnmcsi de
caizdir. Sonra sirasiyla mumin cariye ve milmin
olmayan cariye ile evlcnmek gelir. Cariye bir

ba^kasina ait oldugu if in onunla evlcnmcnin ba/i

mahzurlan vardir; bu sebeple cariye ile evlen-

mcklen isc sabredip, imkarun clycrmcsini bcklc-

mek insan icin daha hayirlidir. Ayctin cariyclcrc

j>jj3> j^X\^^J^^j^.^i

'^mnmms at m

"ki7lanni7.» diyen ve «buiun insanlann ayni kbk

ten geldiklenni, insan evladi olduklanni» dOsu

nerek on 1arm hor gbrUlmemesini, onlarla evlen-

mckicn cekinilmcmcsini isteyen kismi Islam'in

insana verdigi deger bakimindan bnemli vesika-

lar mahiyeiindcdir. Islam da kole ve cariyenin

lek asli kaynagi savashr. Sava$ esirleri i^in lek

alternaiif kblelik ve cariyelik degildir. Esir. kole

vc cariye staiusune gecinlmis. isc bu lakdirde on-

lara yapilan muamclc hiir insanlannkine olduk-

?a yakindir ve hedef hidayece crmelerini lemin-

dir.)

26. Allah size (bilmediklerinizi)

aciklamak vc sizi, sizden 6nceki (iyi)

lerin yollanna ileimek ve sizin gunahla-

nnizi bagisjamak istiyor. Allah hakkiy-

le bilicidir, yegSne hikmel sahibidir.
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27. Allah sizin tevbcnizi kabul elmck
isier, sehveilerine uyanlar (kotti arzula-

nn esiri olanlar) isc busbiitiin yoldan

cjkmanizi isterler.

28. Allah sizdcn (yukuniizu) hafiflct-

mek ister, cunkii insan zayif yaratilmi§-

tir.

i § u haldc din! ickliflcr vc vazifclcr bircr > uk

degildir; lam aksine insaru diinya ve ahiret haya-

linda ^ikmaza dtl^meklen, altindan kalkamaya-
cagi veya kendisine fayda yerine zarar gelirecek

olan is. vc davrarusjara girmcklcn alikoyan. boy-

Iccc yiikilnU hafiflcicn icmrinlcr, dUzcnlcmctcr
ve ir;adlardir.)

29. Ey iman edcnlcr! Kar§ilikh nzaya
dayanan ticarct olmasi hati mustcsna,

mallanmzi, bStil (hakstz ve haram yol-

lar) ile aramzda (alip vererek) yeme-
yin. Vc kcndinizi Oldurmcyin. §iiphesiz

Allah, sizi esirgeyecektir.

30. Kim du§manhk vc haksizlik ilc

bunu (haram yemeyi veya oldurmeyi)

yaparsa (bilsin ki) onu atese koyacagiz;

bu ise Allah'a 50k kolaydir.
(Kars.ihkh nzaya dayanan mal-para, emek-

ilcret vb. mtibadclc ccsideri. hem fenler, hem de,

onlann lesjcil ettigi loplum icin faydalidir; bu se-

beple de mes.rudur. Kizasiz ve haksiz kazanclar

ise ge^ici refah ve menfaaller saglamakla bcra-

ber arkasindan isyanlar, ihiilaller ve felakeiler

getirir. Ayei «ba$kasinin malini* demek yerine,

«ma)lanmzi» demek sureliyle «milli servel»

mefhumuna isjk tutmakiadir. Mali haksizlikli-

tm gctirdigi fclakcllerdcn birisi vc bclki cn
onemlisi kaiildir; haksizlikta ve haram yollardan

servel yapmak. fert ve cemiyet olarak adun adun

olUme giimek demekiir. £unkii, ferd! intikam

duygusu, ferdi dldUrmelere yol acarken. sosyal

siruflaj arasi inlikam duygusu da sosyal pallama-

lara vc ihuiallcre scbep olmakiadir.)

31. Egcr yasaklandigimz biiyiik gii-

nahlardan kacinirsantz, sizin kii^iik gii-

nahlanmzi Orteriz ve sizi serefli bir yere

sokanz.
(Insanlar, melekler gtbi yaralili^lan icabi gu-

nahtan korunmus. degildir, gilnah ve sue i$leme

kabiliyeilcri de vardir. faziletleri de. Faziletleri.

nefsani arzularina kar$i verdikleri miicadeleden

gclmckledir. Kul elinden gclcni yapinca Mevla,

ufak icfck kusurlan oriccck, yilzc vurmayacak-

tif.)

32. Allan'm sizi, birbirinizden iistiin

kildigi seyleri (ba§kasinda olup da siz-

de olmayam) hasretle arzu etmeyin.

Erkeklerin de kazandiklanndan nasip-

leri var, kadinlann da kazandiklanndan

nasiplcri var. Allah'tan liilfunu istcyin;

stiphesiz Allah her seyi bilmektedir.
(Allah her kuluna, kabiliyet ve calisniasina

gore nimcllcr. nasiplcr vcrmis,lir; ba^kasinda
olana gdz dikmek. onun hasreiini cekerek dmUr
gecirmek ychnc. hcrkesin kendisindekini gor-

mesi. onun kiymcuni bilmcsi ve isicycccgmi Al-

lah'ui liilfundan istemesi gerekir.)

33. (Erkek ve kadindan) her bin icjn,

ana, baba vc akrabanin biraktigmdan

(hisselerini alacak olan) vSrislcr kil-

dik. Yeminlerinizin bagladigi kimsele-

rc dc paylanni vcrin. Qunku Allah her

§eyi grJrrnektedir.
(«Yeminlerin bagladigi kimseler* cahiliye

devrinde adci olan bir nevi mukavclcU mirasctlar

olup. bas>a bir aycile (Enfal 8/75) htlkmQ kaldi-

nlmi^lir. Bir bajka anlayis.a gore bunlardan mak-
sai esjerdir ve ayei nesnedilmernis.tir.)
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34. Allah'in insanlardan bir kismini

digerlerine tisttin kilmasi scbcbiylc vc

mallanndan harcama yapuklan igin er-

keklcr kadinlann ydncticisi ve koruyu-

cusudur. Onun icjn s51iha kadinlar

itaatkSrdir. Allah'in kendilerini koru-

masina kar§ilik gizliyi (kimse gormese
de namuslarim) koruyucudurlar. Ba§
kaldirmasindan endise ettiginiz kadin-

lara 6giH verin, onlan yataklarda yalmz
birakin vc (bunlarla yola gelmezlerse)

dflvun. Egersize itaat ederlerse artik on-

lann aleyhine baska bir yol aramaym;
£unku Allah yiiccdir, buyiiktur.

(Erkeklerin maddi ve manevi o/xlliklcri ile

ekonomik rolleri onlann aile reisi olmalaruii ta-

bu kilmi^ttr. Aile kiicuk bir loplumdur. Toplum
dilzcnlc ya$ar. Dlizcn ise bir reisi. bir idareciyi

/amri kilar. Islam'da devlct baskamndan aile rci

sine kadar her id area ilahl talimaia gore haiekei

etmek, yonelmek mecburiyeiindedir; $u halde

onlara iiaal bu talimaia iiaal demeklir. Idare eden
vcya cdilen bu lalunalui di$ina cikar, itaatsizlik

ederse mileyyide uygulamr. Burada bahis mcv-
zuu olan zevcenin ilaalsizligidir. £are olarak on-

ce tigiil vcrmck, soma yatak boykotu ve daha

soma da dovme lavsiye cdilmislir. Kur'an'i bi/.c

leblig eden Hz. Peygambcr (s.a.) hif bir zaman
kadin dbvmedigi gibi, «Kadim e$ek dbver gibi

ddvilp de gilntln sonunda onu koynunuza alip

yatmaruz olacak sey midir?" buyurarak ummeii-

ni uyarmi^lir. Dbvme miieyyidesi kullanildigi

lakdirde kadimn canini yakmayacak ve vucu-

dunda iz birakmayacak ;ekilde uygulanmssi ge-

rektigiru de ifade buyurmus,tur. §u halde dayagi

Islam gelirmcmis,. aksine onu hafiflelerek orta-

dan kaldirmaya yonelmi^lir. Ayrica kadina da,

koca5indan $ikayet;i olmasi halinde hakem ve

hakime ba^vurma. hakkini arama imkani ver-

misiir.)

35. Egerkan-kocanin aralanmn acil-

masindan korkarsamz. erkegin ailcstn-

den bir hakem ve kadimn ailesinden bir

hakem gtmdcrin. Bunlar bansurmak is-

tcrlcrsc Allah aralanni bulur, suphesiz

Allah her §eyi bilen, her seyden haber-

dar olandir.

36. AJlah'a ibadet edin ve O'na hicbir

seyi onak kosmayin. Ana-babaya, ak-

rabaya, yctimlcrc, yoksullara, yakin

kom§uya, uzak komsuya, yakin arkada-

sa, yolcuya, ellerinizin alunda bulunan-

lara (kale, cariye, hizmetci ve benzerte-

rine) iyi davranin; Allah kendini bege-

nen ve daima bOburlenip duran kimseyi

sevmez.

(AUah'a kul olmamn geregi boyle bir ahlaka

sahip bulunmaklir; kaba-saba. haksi/.. zalim,
umn. herkese kdliililk eden... kimselcr yalnr/ca

bazi ibadctlcri yapmakla Allah kalinda makbul
bir kul olama/lar.)

37. Bunlar cimrilik eden vc insanlara

da cimriligi lavsiye eden, Allah'in ken-

dilcrinc liitfundan vcrdigini gizlcyen

kimsclcrdir. Biz, kafirlcr i$in alQaltici

bir azap hazirladik.
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38. Allah'a ve ahiret giinunc inanma-

diklan haldc mallanni, insanlara gbstc-

ri§ icin sarfcdenlcr dc (ahirette azaba
dugar olurlar) §eytan bir kimseye ar-

kadas, olursa, nc kotii bir arkadasnr o!

39. Allah'a ve ahiret giiniine iman
cdip dc Allah'in kcndilcrinc vcrdigin-

den (O'nun yolunda) harcasalardi ne

olurdu sanki! Allah onlann durumunu
hakkiyle bilmektedir.

40. §iiphe yok ki Allah zcrrc kadar
haksi/lik etmez. (Kulunyaptigi i§> ef*er

bir kotuluk ise, onun cezasim adaletle

verir.) iyilik olursa onu kailar (/cat kat

armrir), kendinden de biiyiik miikSfat

verir.

41. Her bir ummctten bir §ahit gctir-

digimiz ve seni dc onlara sahit olarak

gosterdigimiz zaman hallcri nice ola-

cak!

(Biiltfn peygamberler ilmmetlerine ayni iman

esaslanni geiirmis. ve tcblig eimisjcrdir. Nizam
ve ahlak sahasinda ise -prensipler degismemekle

beraber- medeni ve iciimai sartlara gore §ckillcr

vc uygulamalar degismektedir, Son Peygamber
Muhammed Mustafa (s.a.) insanlann ilim ve me-
deniyetce en ileri devtelerinde onlara rehber ola-

cak en kamil dim geiirmis. ve tcblig etmi$lu. Pey-

gambcrlenrun getirdikleri iman ve ru/ami degis-

liren veya inkar cdcnler ahirette muhakeme edi-

lecek vc pcygambcrlcri dc onlar aleyhine sahitlik

edeceklerdir. Haiemu'l-enbiyi (s.a.) ise bUlUn
peygamberlerin lehinde §ahiilik edcrek onlari

tasdik eylcyccekiir.

BuhiuTnin rivayclinc gore Resulullah (s.a.)

sahabi Ibn Mcs'ud'dan. kendisine Kur'an okuma-
sini isicmi onun: «0, sana indirildigi haldc ben

mi sana okuyacagim?» demesi Uzerine: «Evei,

onu baskasindan dinlemck hosuma gidiyor» bu-

yurmu$tur. Ibn Mes'ud bundan sonrasini sbyle

anlaliyor: Nisa suresini okudum. 41. ayclc (bu

ayele) gelince Resulullah (s.a.) «simdilik yeier»

dedi. bir dc bakum ki gtizlcrindcn ya$lar bo;anj-

yor!)

42. Kiifiir yoluna sapip pcygamberi
dinlemeyenler o giin yerin dibinc bati-

nlmayi lemenni cderler ve Allah'tan

higbir habcri gizlcycmczlcr.

43. Ey iman cdcnler! Siz sarho§ iken -

nc soylcdiginizi bilinceye kadar- ciiniip

iken de -yolcu olan miistesna- gusiil

edinceyc kadar namaza yakla§mayin.

Egcr hasta olur veya bir yolculuk Uze-

rindc bulunursaniz, yahut sizden biriniz

ayak yolundan gclirse, yahut kadinlara

dokunup da (bu durumlarda) su bula-

mamissaniz o zaman tcmiz bir toprakla

icyemmiim edin: Yiizlerinize ve elleri-

nize suriin. §uphesiz Allah cok affedici

ve bagisjayicidir.

(Abdesl almasi veya gusleimesi gereken bir

musliiman su bulamadigi lakdirdc lopTak vc ycr-

yiiiil cinsinden bir seyle leyemmilm edcr. Te-

yemmum hem abdesu hem de gusUl ycrinc gecer

Aynca suyu kuUanmaya engel olan haslahk, kor-

ku, suyun u/_akia olmasi gihi bazi o/ur ve durum

lar da leyemmUmu caiz kilar.)

44. Kcndilcrinc Kitap'tan nasip vcri-

lenlere baksana! Sapikhgi satin aliyor-

lar ve sizin de yoldan cikmanizi istiyor-

lar!
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45. Allah du§manlannizi sizden daha

iyi bilir. Gercck bir dosl olarak Allah

yetcr, bir yardimci olarak da Allah kSfi-

dir.

46. Yahudilcrdcn birkismi kelimele-

ri yerlerinden degi§lirirlcr, dillcrini

cgerek, biikcrck ve dine saldirarak

(Peygambere kar$i) «i§ittik vc kar§i

geldikw, «dinle, dinlemez olasi»,

«r§ina» dcrler. Eger onlar « I.si llik . iiaat

cttik, dinlc ve bizi gdzet» deselerdi §up-

hesiz kcndilcri icin daha hayirh vc daha

dogru olacakti; fakat kufurleri (gergegi

kabul etmemeleri) scbcbiylc Allah on-

lan 15ncilcmi§tir. Arlik pck az inanir-

lar.

(Yahudilcr Allah'in kcndilcrinc gondcrdigi

kilabi tahrif etmi$. kelime ve ciimlclerin yerlcriru

degi$iiTmi$, manalaiini sapurmi$, gercekleri ve
bu arada Hz. Pcygambcrin geleccgini miijdcle-

yen kisimlari ortmu$, bozmu; ve lnkai eimi$Ier-

dir. Resulullah'in zamaninda da ilk anda ktilli

maksailanni belli eimeyecek sbzler kullanarak

onu lahkir elmek ve kinlehni laimin eylemek yn-

luna giimi$lcrdir. Mcscla «<rama» kelimesi «bizi

gozci» manasma gelir, aynin kcsrcsi biraz uzati-

larak soylenirse «taina: bizim cobanimiz»
manasina gelir. I§ie buna benzer kelime oyunlan

lie akillarinca PeygambcTC hakarcl ediyorlardi.

Ayei. onlarin oyunlarini bo/makta ve haklannda

hayirli olacak yolu gostermektedir.)

47. Ey ehl-i kitap! Biz, birtakim yiiz-

leri silip dumdiiz ederek arkalanna ge-

virmcdcn, yahui onlan, cumartesi
adamlan gibi lanctlcmcdcn once (dav-

ranarak), size gelenleri dogrulamak
iizere indirdigimizc (Kitab'a) iman
edin; Allah'in emri muUaka ycrinc gelc-

cckLir.

(Ayelle geeen «sebl», yahudilerce mukaddcs
olan cumarlesi giinudUr. Cumarlesi adamlann-

dan maksai, gcrckli bulundugu halde cumarlesi

gilnilne saygi gbslcrmeycn, bu vc ben/cn gunah-

laruidan dolayi lancllcncn bazi yahudilcrdir.)

48. Allah, kendisine ortak ko§ulmasi-

m asla bagis,lamaz; bundan basjcasim,

(Ziinahlari) diledigi kimse igin bagi§-

lar. Allah'a oriak ko§an kimse buyiik bir

gQnah (tie) iftiraeimi§olur.

49. Kendilerini icmize cikaranlara ne

dcrsin! Hayir, Allah dilcdigini tcmizc

gikanr ve hie kimse kil payi kadar hak-

sizhk gormez.

50 Bak, nasil da Allah Uzerine yalan

uyduruyorlar; apacik bir gtinah olarak

bu (onlara) ycter!

5 1 . Kendilerine Kitap'ian nasip veri-

lenleri gormedin mi? Puilara ve baula
(tannlara) iman ediyorlar, sonra da

kafirler igin: «Bunlar, Allah'a iman
edenlcrdcn daha dogru yoldadir» diyor-

lar!

(Ehl-i kilapian Ka'b b. el-E;ref Medine'den
Mckke'ye gelmis., mu$riklcri Hz. Peygamber ve

musUlmanlar alcyhinc kj§kmarak bcraber muca-
dclcyc <;agirm)$u. Ru arada musriklcr «Rizim di-

nimiz mi. yoksa Muhammed'in dini mi hakiir.

hangimi/ dogru yoldayiz?* diye sormu$lar ve

«Siz dogru yoldasiniz» cevabini almislardi. Yu-
karidaki ayci bu hadise u/.erine na/il olmu$tur.)
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52. Bunlar, Allah'in lanctledigi kim-

selerdir; Allah'in rahmctindcn uzakla§-

tirdigi (lanetli) kimseye gercek biryar-

dimci bulamazsin.

53. Yoksa onlann miilkien (hukum-
ranhktan) birnasiplcri mi var? Oyle ol-

saydi insanlara gekirdck filizi (kadar
bir §ey bile) vermezlerdi.

54. Yoksa onlar, Allah'in luifundan
vcrdigi §eyler icin insanlara hascd mi
ediyorlar? Oysa Ibrahim soyuna Kitab'i

ve hikmeii vcrdik vc onlara buyuk bir

hukumranhk bah§eitik.

55. Onlardan bir kismi Ibrahim'e

inandi, kimi de ondan yiiz cevirdi; (on-

lara) kavurucu bir ate§ olarak cchcn-
ncm yeter.

56. §iiphcsiz ayctlerirnizi inkfireden-

lcri gun gelecek bir atcsc sokacagiz; on-

lann dcrilcri pi§ip aci duymaz hale gel-

dikce, dcrilcrini ba§ka dcrilcrlc degi§ti-

ririz ki aciyi duysunlar! Allah daima us-

lun ve hakimdir.

57. inanip, iyi isjer yapanJan da, i^in-

de ebediycn kalmak tizcrc girccckleri,

zeminindcn irmaklar akan cennetlere

sokacagiz. Orada onlar icin tcrtcmiz c§-

Icr vardir vc onlan koyu (tatlt) bir gOl-

geyc koyanz.

(Buraya kadar mcallcrini verdigimiz on uc

ayei musjik, pulperesl, ehl-i kitap... kafirlerin

psikalojilerini tahlil ederek davrani$larinin se-

bcplcrini vc akibcilcrini acik bir $ckilde oriaya

koyuyor vc miiminlcrin ibrei almalarim isii-

yor.)

58. Allah size, muilaka emaneileri

ehli olanlara vermenizi ve insanlar ara-

sinda hukmctliginiz zaman adaleile

hukmctmcnizi cmredcr. Allah size ne
kadar giizel 6'gutler veriyor! §iiphcsiz

Allah her §eyi isjtici, her §cyi gorucii-

dur.

(Ayelin cmanei ve adalele riayei emri ebcdi vc

gcnel bir dilstur olmakla beraber. gtizcl de bir nil-

zul sebebi vardir: Hz. Pcygamber (s.a.) Mekke'yi

felhcdincc, Kabc'yc bakan Osman b. Talha ka-
piyi kilillemi;, Kabc'nin Uzcrinc (ikmis. ve anah-
lari vermeyi reddederck: «Scnin pcygamber ol-

dugunu bilscydim onu verirdim» demisji Hz.
Ali anahiari zorla ondan aldi. kapiyi a$u. Hz.

Peygambcr iccri gircrek iki rekal namaz kildi. £i-

kinca amcasi Abbas, anahiari ve scrcfli bir gorev

olan bakiciligi kendisine vermesini istedi. I sic bu
mUnascbcllc yukaridaki ayel nazil oldu. Efendi-

miz, Hz. Ali'ye «anahiari eski vazifehye verme-
sini ve ondan ozur dilcmcsini» emreiii. Bu olay

Osman b. TaJha'nin da mUsliiman olmasina se-

bep ie$kil cuni^ur.)

59. Ey iman edcnler! AHah'a iiaal

edin. Peygamber'e ve sizden olan ulii-

lcmrc (idarecilere) de iiaat edin. Eger
bir hususta anla§mazliga dii§crseniz -

AHah'a ve ahiretc gercckten inaniyorsa-

niz- onu AHah'a vc RcsuTe goiiirun (on-

lann tatimatina gore halledin): bu hem
hayirh, hem dc nciicc bakimmdan daha
giizel dir.
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60. Sana indirilcne ve senden once in-

dirilenlere inandiklanni ileri siirenleri

gormcdin mi? TSgut'a inanmamalan
kendilerine cmrolundugu haldc, TS-

gut'un Oniinde muhakemele§mek isti-

yorlar. Halbuki §eytan onlan biisbiiliin

saptirmak istiyor.

(Bund an Onccki ayct mUslUmanlaiin bilgi vc

hllkum kaynaklanni siralami;, sonradan «Kilap,

SUnneL Icma ve Kiyas» jcklindc formullc^liri-

len kaynaklann lemclini koymu$, anla;mazhk
qikarsa cozununi bu kaynaklaia ba^vurularak

aranmastm emrelmi$li. Buna ragmen bir milna-

figm hasmuia, "ResGlullah yerine Ka*b b. el-E$-

rcfe ba$vuralun» demesi bu ayetin. nilzulune sc-

bcp ic$kjl elmi§, ayci her ycr ve zamanda cmsali

bulunan munafiklann maskesini indirmi$tir.

Tagut: Hakki larumayip azan vc sapan her ki^i

ve gUcc veriJcn addu. §cytana da bu yUzden lagut

denmi$tii. Bu ve muieakipbe$ ayelin, yukarida

zikredilen rifizul sebebi bu kelimenin anlamim
belirlemede yardimci olur.)

61. Onlara: Allah'in indirdiginc (Ki-

tab'a) ve Resul'c gclin (onlara ba§vu-

ralim), denildigi zaman, miinafiklann

senden iyicc uzakia§tiklarini gorursiin.

62. Elleriyle yapliklan yiiztinden

basjanna bir fcl&kci gclincc hemen, biz

yalmzca iyilik eimek ve arayi bulmak
istedik, diye yemin ederek sana nasil

gelirlcr!

63. Onlar Allah'in, kalplerindekini

bildigi kimselerdir; onlara aldirma,

kendilerine 6giit verve onlara, kcndilcri

hakkinda tesirli scv. soyle.

64. Biz her peygambcri -Allah'in iz-

niyle- ancak kendisine itaat cdilmesi

ic,in gondcrdik. Egcr onlar kendilerine

zulmetiikleri zaman sana gelseler dc
Allah'tan bagi§lanmayi dileseler, Restil

de onlar icjn istigfar etseydi AUah'i zi-

yadcsiylc affedici, csirgcyici bulurlar-

di.

65. Hayir. Rabbine andolsun ki arala-

nnda gikan anla§mazlik hususunda scni

hakem kilip sonra da verdigin htikUm-

den iglerinde higbir sikinu duymaksizin
(onu) lam manasiyla kabullcnmcdikge

iman cimis. olmazlar.

(Iman, kuru bir soAden ibarcl degildir; gdniil-

den baglanmak, inanmak ve kabullenmektir.

Hem «Allah ve Resulu'ne inandim* dcyip. hem
de hUkllmlcrinc razi olmamak Upik mUnafikhk
alametidir, «§eriaiin kesugi parmak acimaz* de-

nilmi§lir: acimaz, ctinkU mllminin kalbinde o

aciyi unutluracak kadar biiyiik bir iman vaidir.)
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66. Egcr onlara, kendinizi olduriin

yahui yurtlanmzdan 91km, diye cmrct-

mi§ olsaydik, iglcrinden pek azi miis-

tesna, bunu yapmazlardi. Egerkendile-
rine verilen ogudii yerinc getirsclerdi,

onlar igin hem daha hayirli hem dc
(imanlarini) daha pcki§tirici olurdu.

67. O zaman elbctte kendilerine nez-

dimizden biiyiik miikaTat vcrirdik.

68. Ve onlan dosdogru bir yola ilctir-

dik.

(Hz. Ai$e'nin anlaltigina gore bihsi ResGlul-

lah'a gelip $dyle demi§[i: «Ey Allah'in RcsulUF
Seni kendimden. coluk cocugumdan daha 90k
seviyorum. Evimde iken halirlayinca sabredc-

miyorum. hemen gelip seni goruyorum. Benim

ve senin olecegimizi diisuntlnce anladim ki sen
cennele girdigin zaman peygamberlerlc bcrabcr

yuee makamlara goturuleceksin, ben ise cennele

girsem bile zannederim seni gflremiyecegim!»

Hz. Peygamber bu samimi tehassUre cevap ver-

memi$. beklemisu. §u ayel n&zil oldu:)

69. Kim AUah'a ve Resfll'e itaat eder-

se i§te onlar, Allah'in kendilerine Itiluf-

larda bulundugu peygamberler, siddf-

kJer, sehidler ve salih kisjlerle bcrabcr-

dir. Bunlar ne giizel arkadasur!

70. Bu lutuf Allah'tandir. Bilen olarak

Allah yeter.

71. Ey iman edenler! Tedbirinizi aim;

bflluk boluk sava§a gikin, yahui fgerek-

tiginde) lopyektin savasm.

(Baits icinde ya$amak arzu cdilir bir sey ol-

maida beraber, tarih boyuncadcvamJi ger^ekles-

ligi gorUlmemistir. Uzun tecrUbelerden soma
sulh, dirlik ve dUzenlik isleyenlerin ancak savasa

hazir nlmakla bunu eldc cdebilecekleri anlasil-

mi$. wHazir ol ccnge egcr isier isen sulhu salah*

denilmisnr. Islam mesrii mudafaa icin, ycryil-

ziinden zulmii, baskiyi kaldirmak, gcr^ck din ve
vicdan hQrriyctini saglamak n,m savasa izin ver-

mis. milsIUmanlari cihada cagirmi$tir. MuslU-
manlarin vazifesi her zaman ccnge hazir olmak.
fakai mesru scbep bulunmadikca onu yapma-
mak. hazirhgi sulhun teminati kilmakiir.)

72. iginizden bazilan vardir ki (cihad

konusunda) pek agirdan alirlar. Eger
size bir fclSkct eri§irse: «AUah bana liit-

feiti de onlarla beraber bulunmadim»
der.

(Burada «agirdan alirlar» denilen kimseler
cesuli bahanelerle sava$a katilmak istcmcyen,

kaiilanlari da cngcllemeye ;ah$an munafiklar-

dir.)

73. Eger Allah'tan size bir liituf cri-

$irse -sanki sizinlc onun arasinda (za-

hirt) birdostluk yokmu§ gibi- «Kc§ke
onlarla beraber olsaydim da ben de bii-

yuk bir basan kazansaydim!* der.

74. O halde, diinya hayatini ahiret

kanjihginda satanlar, Allah yolunda sa-

vassinlar. Kim Allah yolunda sava$ir da
oldurulur veya galip gelirse biz ona ya-

kmda biiyuk bir mukafat vcreccgiz.
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75. Size ne oldu da Allah yolunda ve

«Rabbimiz! Bizi, halki zalim olan bu
§chirden gikar, bize tarafmdan bir sahip

gonder, bizc katindan bir yardimci yol-

la!» diyen zavalli erkcklcr, kadinlar ve
gocuklar ugrunda sava§miyorsunuz!

(Mekke'nin fethinden Gnce orada kahp Medi-
ne'ye gdc ederneyen muslUmanlar zalim. mu$rik
Mckkc'HIcrden buyiik lskcncelet g6Tmil$, cefa-

tar cckmij ve Allah'a iltica ederck O'ndan yar-

dimci gondermesini dilcmi^lcrdi. Ayet buna i$a-

rei elmekle berabcr. dunyanin nerestnde olursa

olsun. zulum ve haksi/.hga ugramis, caresizlerc

muslumanlann yardim etmelerini vc gerekirse

ontann ugrunda sava^maJanni istemekledir.)

76. iman cdenler Allah yolunda sava-
sirlar, inanmayanlar isc tSgut (haul
davalar ve §eytan) yolunda savasjrlar

O haldc §eytanin dostlanna kar§i sava-

§in; suphe yok ki §eytanin kurdugu dii-

zen zayiftir.

77. Kendilcrine, ellerinizi sava§tan
cckin, namazi kilin vc zckSti verin, de-
nilen kimsclcri gormedin mi? Soma on-

lara savas. farz kilininca, iclerinden bir

gurup hemen AUah'lan korkargibi, hai-

ta daha fazla bir korku ile insanlardan
korkmaya basjadilarda *Rabbimiz! Sa-
va§i bize nicm yazdin! Bizi yakjn birsii-

reye kadar ertelesen (daha bir miiddet

savafi farz ktimasan) olmaz miydi?»
dediler. Onlara dc ki: «Dunya menfaaii
Onemsizdir, Allah'ian korkanlar i^in

ahirci daha hayirlidir vc size kil payi ka-

dar haksizhk cdilmez.»

78. Nerede olursaniz olun dliim size

ulasjr; sarp ve saglam kalclcrde olsamz
bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa «Bu
Allah'tan» derler; basjanna bir koiultik

gclince de «Bu sendcn» derler. «Hcpsi
AUah'tandir» de. Bu adamlara nc oluyor

ki bir tiirlii laf anlamiyorlar!

79. Sana gelen iyilik AUah'tandir. Ba-
§ina gelen kOtiiluk ise nefsindendir. Sc-

ni insanlara clci gonderdik; §ahit olarak

da Allah yeter.

(Bu iki ayei birlikle degerlendirildiginde,

Islam'in hayir, §er. ka/a ve kader mevzulanndaki
inane ve du$uncesine 151k cuitugu gtirillur. Insan-

lar umumiyeile elde eltikleri ba$an ve lyi nehce-
lcri kendilerine (vcya inananlar Allah'a) mal
ederler. Fclakct. kotuluk ve ba§ansizliklari ise

yiikleyecek birisini ararlar; kendilerini kinamak
ve suclamaklan kac arlar. Halbuki her s,cyi yara-

lan Allah'nr; her sey O'nun lakdir ve kudreti ile

var olur. Ancak Allah, hicbir kimse icin dogru-
dan dogniya fclakct ve kotuliige nza gbstcrmez;
kulun i$lcdigi her gun ah, sue ve kbtullikie bizzat

kendi iradesi devreye girer ve Allah, kulu bylc is-

ledigi icin. iradesini o yolda sarfcttigi icin dyle
yaraiir. $u halde kul kasibdir, hak eder. mural
cder. Allah haliktir; kulun iradesine gore yaraur.)
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80. Kim Resfll'e itaat ederse Allah'a

itaal cimi§ olur. Yiiz gevircnc gclincc,

seni onlann basjna bekgi gdndemie-
dik!

81. «Ba§ustune» dcrlcr, ama yanin-

dan aynlinca onlardan bir kismi, senin

dediginden ba§kasini gizlice kurar. Al-

lah da onlann gizlice kurduklanni ya-

zar. Sen onlara aldirma ve Allah'a da-

yan; Sana vekil olarak Allah yeter.

(Inanmadiklan halde oyle gonlnen mttnafik-

lai Rcsulullah'in huzurunda ikcn, One soylerse

kabul ediyor vc ilaatkar gorunilyor; huzurundan
aynlip kendi ba§Iarma kalinca bilhassa geceleri

gizli planlar ve lu/aklar hazirhyorlardi.)

82. HSla Kur*an uzerinde geregi gibi

dusunmcyccckler mi? Egcr o, AUah'tan

ba§kasi larafindan gelmis, olsaydi onda
bircok tutarsizhk bulurlardi.

(Kur'an-i Kerim, hem ifadc bakimindan. hem
mana ve hllkum bakimindan bir butunlOk arzet-

mekiedir. Insanlarin soylcdigi so/lcr. gtlzellik

ve dilzgUnlUk bakimindan daima ayni olmaz.

Yazan ve sfiyleyenm i^indc bulundugu hal ve

^anlaia gore dcgi$ir. Kur'an'in ifadc ve Uslubu ise

basian sona emsalsiz bir gUzellik ve dilzgiinlUk

icindedir. Bu sozlerin ihiiva e(ti|i mana, htlkum
ve haberler de, yaraiih; oncesinden ebediyele

kadar hemen her $eye temas etligi halde lam bir

luiarhlik, bUlunlUk, sihhat vc uyum arzetmekic-

dir. Yalruzca bunlan du$iinmck vc (csbil ctmck
bile, Kur'an-i Kerim'in insan eseri olmadigim.
AUah'tan gelmi$ bulundugunu anlamaya yeie-

cefair.)

83. Onlara gilven veya korkuya dair

bir haber gclince hemen onu yayarlan

halbuki onu, Resfll'e veya aralannda

yelki sahibi kimselere gfllUrselerdi, on-

lann arasindan isin i^yuzunu anlayan-

lar, onun ne oldugunu bilirlerdi. AI-

lah'in size liituf vc rahmeti olmasaydi.

pek aziniz miistesna, seytana uyup gi-

dcrdiniz.

84. Anik Allah yolunda sava§. Sen,

kendinden baskasi (sebebiyte) sorumlu
tuiulmazsin. Miiminleri de te§vik et.

Umulur ki Allah kafirlcrin giicunii kirar

(gugleriyle size zarar vermelerini tin-

ier). Allah'in giicii daha cetin ve cezasi

daha §iddetlidir.

85. Kim iyi bir ise aracihk ederse

onun da o i§ten birnasibi olur. Kim kfltii

bir isc aracihk ederse onun da ondan bir

payi olur. Allah her seyin kar§ihgini ve-

ricidir.

(Toplum hayati bircok halde aracihgi gerckli

kilar. Kcndisindcn araci olmasi isicncn kimsc
neye araci olduguna dikkai eimek mecburiyeiuv

dedir; ctinku ncticcden onun da gUnah-sevap,

fayda-zarar bakimlarindan payi olacaklir.J

86. Bir selam ile selamlandiginiz za-

man siz dc ondan daha giizcli ile sclam-

layin; yahut ayni ile karsUik verin. §up-

hesiz Allah, her seyin hesabim arayan-

dir.

(Sclam. muslilmanlar arasinda sevgi vc ban$
saglayan, mevcul sevgi vc samimiycli aruran gii-

zel bir vasitadir.

Selami vcrcn. sevgi ve iyi niyelini ifadedc 6n-
ciiluk cliigindcn, selami alan da bir-iki kclime
fazlasiyla cevap vcrcrek bu gOzel davrani;a kar-

§ihk vermelidir.)
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87. Allah -ki ondan ba§ka higbir tann

yoktur- elbettc sizi kiyamct giinii topla-

yacaktir, bunda asla §Uphe yoklur. Soz
bakimindan Allah'tan daha dogru kim
vardir!

88. Size ne oldu da munafikJar hak-
kinda iki gruba aynldiruz? Halbuki Al-

lah onlan kendi ettikleri yilzunden ba§
a§agi etmi§lir (kUfiirlerine ddndurmii§-

tiir). Allah'in saptirdigini dogru yola

geiirmek mi isiiyorsunuz? Allah'in sap-

tirdigi kimsc icjn asla (dogruya) yol bu-

lamazsin!

(A)lah. peygamberler vc kitaplar gondererck
insanlann akil ve uadclerine yardimci olmus,,

onlara hidayeli, yollarin en dogrusunu gbster-

mi-. ona davei eimi$lir. Biltun bunlara ragmen
aklini cers call s,tiran ve sapik yollaia uadcsiylc

yonclen kimselerin sapmalanna da izin vermis^

iradelerine uygun ncticcyi yaralmiftir. Allah'in

saptirmasi bu manadadir ve bunca inaycie rag-

men sapanlari kimse yola geiiremez.)

89. Sizin dc kcndilcri gibi inkar ctme-

nizi istediler ki onlarla e§it olasimz. O
halde Allah yolnnda gog cdinccyc kadar

onlardan hicbirini dost edinmeyin. Eger
yliz gevirirlersc onlan yakalayin, bul-

dugunuz ycrde oldurtin ve hicbirini dost

ve yardimci edinmeyin.

90. Ancak kendileriyle aranizda ani-

la§ma bulunan bir topluma siginanlar

yahut ne sizinle ne de kendi toplumla-

nyla sava§mak (istemediklerin) den yii-

rekleri sikilarak size gelenler musiesna.

Allah dileseydi onlan basjniza belS

ederdi de sizinle sava§irlardi. Amk on-

lar sizi birakip bir tarafa gckilir dc sizin-

le savasmazlar ve size ban§ teklif eder-

lerse bu durumda Allah size, onlann
aleyhinde bir yola girme hakki verme-

mi§tir.

91. Hem sizden hem de kendi top-

lumlanntlan cmin olmak isicyen ba^ka-

lanm da bulacaksiniz. Bunlar her ne za-

man fitneye goturulselerona ba§ a§agi

dalarlar (daldirilirlar). Eger sizden

uzak durmaz, sulh teklif etmez ve elleri-

ni cckmczlcrsc onlan yakalayin, rastla-

diginiz yerdc oldurtin. Is,te onlar iizerine

sizin igin apagik yctki vcrdik.

(Bu ayetlerde bahis mevzuu olan kafirlcr Me
dine di^indaki mUnafiklardir. Bunlartn bir kismi

Mekke'de k aim is,, hicTel elmemis. ve mOsjiklerie

i$birligi yapmisjardir; bunlar muslumanlann
dti§mani olduklari vc onlara kar^i sava;tiklan

icin bulunduklari yerdc imha edileceklerdir. Bit

kismi mlislumanlar ile aralarinda saldirma/lik

antla$masi bulunan loplumlara siginmi^lar, di-

ger bir kismi da hem miisliimanlaila hem de ken-

di toplumlariyla sava§mak islemeyip tarafsizligi

tercih elmis;lcr ve mUslUmanlarla sulh yapmaya.
iy i gccinmcyc lemaydl g6slermi$lerdir, Bu son
iki kisim kendi hallerine birakilacak. onlarla sa-

va$ilmayacaktir.)
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92. Yanh§hkla olmasi di§inda birmii-

minin bir miimini Cldurmeye hakki ola-

maz. Yanliglikla bir miimini dldiircn

kimscnin, miimin bir kOle azat etmesi
ve ttlenin ailesine leslim cdiiccck bir di-

yei vermesi gereklidir. Megerki Oliinun

ailcsi o diycti bagistomis, ola. (Bu tak-

dirde diyet vermez). Eger Oldiirulen

miimin oldugu halde, size diis_man olan

bir toplumdan ise miimin bir ktilc azat

etmek ISzimdir. Eger kendileriylc ara-

nizda antlasma bulunan bir toplumdan
ise ailesine teslim cdiiccck bir diyct ve
bir miimin kOleyi azat etmek gcrckir.

Bunlan bulamayan kimsenin, Allah ta-

rafmdan levbcsinin kabulu icin iki ay

pe§pe§e orug tutmasi ISzimdir. Allah
her §eyi bilendir, hikmet sahibidir.

93. Kim bir miimini kasden flldtiriirse

cezasi, icinde ebediyen kalacagi cehcn-

nemdir. Allah ona gazap etmis,, onu
l&netlemis. ve onun icin biiyiik bir azap
hazirlamisur.

(Islam ceza hukukuna gOre bir muslumam
haksiz yere ve bilerek Olduren kimsenin cezasi

kisas. yani idamdir. Bunu affelme sclahiycii yal-

mzca makluittn ailesine aitlir; bunlar islerlerse

kisas yerinc diyei lalep ederler ve islerlerse her
ikisini de bagisjarlar. Bu lakdirde devleiin ta'zir

yoluyla -daha hafif bir sekilde- cezalandirma
sclahiycii vardir. Kisas lie ilgili iyel 2. surede

gecmj;tir (178-179). Buradaki ayet ise manevi
ve uhrevl cezayi aciklamaktadir. Bir miimini

yanlishkla; mesela av hayvaru zannederck veya
muharip du^man sanarak... olduren kimsenin de
maddi ve manevi ce/alari vardir; bu cezalar,

makiuliln mensup bulundugu lopluma gOre de-

gismckicdir. Maktuliln ailesi muslUman ise til

durene iki ceza vardir; 1 . Maktulun ailesine vere-

ccgi diyei; bu da yuz deve veya bunun ba$ka mal-

lardan kar$ihgi kadar bir mcblagdir. Diyeti, 01-

diirenin ailesi Oder, bunlann gucu yeunez ise

devleie ba$vurur, maliyenin Odcmesini lalep e-

derler. 2. Yanhsjikla da olsa bir hayata son verdi-

gi icin, bir miimin kOleyi hilrriyete kavus.lurmak
suretiyle lopluma ilave edecegi hUr bir hayai.

Kole azat elmeye gUcU yeimeyenler ise iki ay
arahk vermeden oruc lutarlar. MaklUIUn ailcsi

muslUmanlara dti$man bir loplum ise. onlara ma!
vererek kuweilendirmek muslUmanlarin aley-

hine olacagi icin diyet Odenmez.)

94. Ey iman edenler) Allah yolunda
savasa ciktiginiz zaman iyi anlayip din-

leyin. Size selam verene, diinya hayau-
nin gecjei menfaatinc g6z dikcrck «Sen
miimin degilsin» demeyin. £unkii Al-

lah'in nczdinde sayisiz ganimetler var-

dir. Oncedcn siz de bOyle iken Allah si-

ze liitfctti; o halde iyi anlayip dinleyin.

§iiphesiz Allah biiliin yapliklanmzdan
habcrdardir.

(Bir akin sirasinda du$man bolgesinde bulu-

nan bir kisi "La ilahc illallah Muhammediln
Resulullaho deyip milslumanlara sclam verdigi

halde Osamc b. Zeyd larafindan -korkudan boyle

davrandigi zanncdilcrck- katlcdilmis. vc surusii

zapiedilmi§ idi. Akin domi$U, hadise Resulul-

lah'a haber vcrilincc 90k (lzillmu;. hiddctlenmi$
vc «KaJbini yanp baktimz da mi korkudan oldu-

gunu anladini/!" diye cikis.mis.ti. Osame'nin pis.-

man olmasi ve yalvarmasi ilzerine Hz. Peygam-
bcr onun icin isligfar elmis,. Osamc'yc bir kOle

azat clmcsini emrctmi^tir.)
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95. Muminlerden -Oziir sahibi olanlar

di§inda- oturanlarla mallan vc canlany-

le Allah yolunda cihad edenler bir ol-

maz. Allah, mallan ve canlan ile cihad

edenlcri, dcrccc bakimindan oturanlar-

dan (JstCin kildi. Gerci Allah hepsinc dc
guzellik (cennet) vadctmi§tir; amamu-
cahidleri, oiuranlardan ?ok hiiyiik bir

ecirlc iistun kilmi§tir.

96. Kendinden dcrecclcr, bagi§lama
vc rahmet vermi§tir. Allah gok bagi§la-

yici ve esirgeyicidir.

97. Kendilerine yazik eden kimselere
melekler, canlanni ahrken: «Nc i§de

idiniz!* dcdiler. Bunlar: «Biz yeryii-

zunde (aresizdik» diyc ccvap vcrdiler.

MelekJerde: «Allah'in ycri genis, degil

miydi? Hicret etseydiniz ya!» dcdiler.

i§tc onlann bannagi cehennemdir, ora-

si ne kcitii bir gidi§ yeridir.

98. Erkcklcr, kadinlar ve cocukJar-
dan (gergekten) Sciz olup higbir garcye

giicii yetmcycnlcr, higbir yol bulama-
yanlar miisiesnadir.

99. i§tc bunlan, umulur ki Allah affe-

der; Allah cok affedicidir, bagi§layici-

dir.

100. Allah yolunda hicret eden kimsc
yeryiizunde gidceck bir <;ok guzel yer
ve bolluk (imkan) bulur. Kim Allah vc
Resulii ugrunda hicret ederek evinden
c.ikar da sonra kendisine oliim yeti§irse

artik onun miikaTati AHah'a dii§er. Al-

lah da cok bagisjayici ve esirgeyicidir.

(Medinc'ye hicreUen iimc muslumanlar bti-

yuk acilar, i$kenceler ve sikinlilar cckmi$, bir

kismi bu sebcplc Habcs,istan'a got; cimi$lerdi.

Miladi 622 yilinda Hz. Peygambcr ve ashabt
Medine'ye gdctulcr. Allah ve Rcsulu ugruna her

§eylerini geride biraktilar, Medine'dc yepyeni
bir loplum ve devlet olus,turdular. Bu andan itiba-

ren kUfriin ve firkin hakim bulundugu yerlcrdcn

Medine'ye hicre[ farz oldu; gercekten carcsiz,

gucsiiz ve bilgisiz olanlar di$inda kalan her miis-

Iurn an hicrel ile mUkcllcf kilindi. Gflc imkanlari

oldugu halde imanlarmi kurtarmaya ve Islam
devleijni lakviye etmeyc kosmayip, evini barki-

ni. yurdunu. c$ini. dosiunu, mal ve mUlkurtu ler-

cih edenler in ve caresi/.lik bahanesiyle durumu
idare edenlerin feci akibelini ayct lasvir ctmekie-

dir. Bunlardan sonra strayla, gerceklen aciz olan-

lar, hicreie tcscbbils cdip dc Medine'ye varama-
dan yolda dlcnler ve hicreL yurduna ulas,anlar

gelmektedir. Buhari'nin rivayel eitigi bir hadisc
gbTe Mekke felhinden sonra hicret mllkcllefiycti

on adan kalkmi$[ir, Ancak ayet, §artlar avdel

ederse hicret mukellefiyetinin de avdet edccegi

ne i;arct elmcktedir.)

101. Yeryiizunde sefcre giktiginiz za-

man kSfirlerin size kOtuluk etmclcrin-

den endisc cderseniz, namazi kisaltma-

nizda size bir gunah yoktur. §tiphcsiz

kafirlcr, sizin apacjk du§manini/.dir.
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102. Sen de iglerinde bulunup onlara

nam az kildirdigin zaman, onlardan bir

kismi seninle beraber namaza dursun-

lar. silahlanni (yantartna) alsiniar

boylece (namazi kihp) secde etliklerin-

de (digerleri) arkaruzda olsunlar. Son-

ra hen uz namazini kilmamis. olan (bu)

diger gurup gelip seninle beraber na-

mazlanni kilsinlar vc onlar da ihtiyat

tcdbirlcrini vc silahlanni alsiniar. O
kaTirler arzu ederler ki siz silahlanmz-

dan vc c§yanizdan gafil olsaniz da iislu-

niize birden baskin yapsalar. Eger size

yagmurdan bir eziyet olur yahut hasta

bulunursaniz silahlannizi birakmaniz-

da size gunah yoktur. Yine de ledbirini-

zi aim. §uphcsiz Allah, kaTirler igin al-

galoci bir azap hazirlami§tir.

103. Namazi bitirincc de ayakta, olu-

rurken ve yaniniz tizerinde yatarken

(daima) Allah'i anm. Huzura kavusun-

ca da namazi dosdogru kilm; gunkii na-

maz miiminler iizerine vakitleri beUi bir

farzdir.

(Bu Uc iyet, yolculukia vc tehlikeli dunimlar-

da namazm nasil kilinacagmi anlaimakiadir.

Stlnnet ve lalbikallan anla$ildigina gore yolcu-

luk halinde. don rekaili namazlann kisalularak

iki rekai kitinmasi icin dU;man tehlikesi 5an de-

gildir. Scksen ila doksan kilometrelik bir mesa-
feyi kateimek Uzere yola cikan her musluman bu
ruhsallan istifade edcr Di)$man vcya bcklcnen
tehlike kar$isinda lulinan farz namazin ayette iki

rekai olarak larif cdilmesi, ordunun aym zaman-
da seferi olmasindandir. Bu durumda cemaatle
namazin nasi! kihnacagi konusunda iki uygula-

ma vardir. Hanefilere gore, birliklerin bir kismi
dii$man kar^isinda dururken diger kismi gelip

imamin arkasinda namaza dururlar, birinci rekai

1amam olunca ycrlcrinc giderlcr, ikinci kisim ge-

lir ve imamla bir rekai da onlar kilar, birinciler ile

yer degi$irler. Bu strada imamin namazi tamam-
lanmijtir. Bunlar imamin arkasinda imi§ gibi

(okumadan) namazlarini tamamlar ve yerlerine

giderler. Diger kisim isc gelerek veya ycrlcrindc

-yeii^emedikleri rekad kiliyormu$ gibi- okuya-

rak namazlarini lamamlarlar. §afii ve MalikJlere

gdre, birinci gurup imamla ilk rckati kilinca

imam ikinci rekatin kiyaminda bckler. bunlar na-

mazlarini tamamlayip yerlerine giderler ve ikin-

ci gurup gelir, imamla bir rekai kilarlar. imam
son oturu$ta onlari bckler. kalkip bir rekai daha

kilarlar ve imamla beraber selam verirler.

Namaz en bUyuk zikirdir; Allah'i anma $ekil-

lerinin en mlikcmmelidir. Akli oten kimse icin

onu terkcimenin hemen luebir mazereti yokiur.

Darhk zamanlannda ruhsallar ve kolayliklar

vardir. Genisjik ve huzur zamanlannda ise vakil

ve erkaruna riayetle tarn olarak kilimr. Allah'i an-

mak yalmzca namaz halinc munhasir olmamali,

mUsliiman her halinde Allah'i anmakian gafil bu-

lunmamahdir.)

104. O (du^man) toplulugu takipct-

mcktc gevscklik gosiermeyin. Eger siz

aci Qekiyorsaniz onlar da, sizin gektigi-

niz gibi aci cekmektedirler. Ustclik siz

Allah'tan, onlann limit clmcdiklcri §ey*

lcri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet
sahibidir.

105. Allah'm sana gosterdigi §ekilde

insanlar arasinda hukmedesin diye sana

Kitab'i hak ile indirdik; hainlerden taraf

olma!
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106. Ve Allah'tan magfiret isle, giin-

kii Allah, cok yarhgayici, ziyadesiyle

esirgeyicidir.

107. Kcndilcrinc hiyanct cdcnlcri sa-

vunma; gunkii Allah hainligi meslek
edinmis, giinahkirlan sevmez.

108. Insanlardan gizlcrdc Allah'tan

gizlemezler. Halbuki geceleyin, O'nun
razi olmadigi sft/u diiziip kurarken O,

onlarla beraber idi. Allah yaptikJanm

ku§aticidir (O'nun ilminden hiqbir §eyi

gizleyemezler).

109. Haydi siz diinya hayatinda onla-

ra taraf cjkip savundunuz, ya kiyamet

giinu Allah'a kar^i onlan kim savunacak

yahut onlara kim vckil olacak?

1 10. Kim bir kotiiliik yapar yahut nef-

sinc zulmeder dc sonra Allah'tan magfi-

ret dilerse, Allah'i cok yarhgayici ve

esirgeyici bulacaktir.

111. Kim bir giinah kazamrsa onu an-

cak kendi aleyhine kazanmis, olur. Allah

her seyi bilicidir, btiyuk hikmet sahibi-

dir.

1 12. Kim kasith veya kasitsiz bir gii-

nah kazanirda sonra onu bir sugsuzun

iizerine atarsa, muhakkak ki, biiyuk bir

iftira ve apagik bir giinah yiiklenmis,

olur.

113. Allah'in sana lutfii ve esirgcmcsi

olmasaydi, onlardan bir giiruh seni sap-

tirmaya ycltcnmi§ti. Onlar yalnizca

kendilerini saptinrlar, sana higbir zarar

veremezler. Allah sana Kitab'i ve hik-

meti indirmis, ve sana bilmedigini Ogrel-

misur. Allah'in liitfu sana genjekten bii-

yiik olmusUir.

(Bu ayetlerin, lbret verici bir gelis, sebebi var-

dir. Medine yerlilerinden. Zafer ogullanndan

Tu'mc, bu kom$usunun / irhini calm>§. bir un da-

garcigina saklayarak geurmi$, bir yahudinin evi-

nc gi/Icmijjli. Halbuki dagarcik dcliku vc bu de-

liklen akan unlar. zirhin once Tu'me'nin cvine

kadar geldigini, sonra da yahudinin cvinc gilligi-

ni gtisieriyordu. Tu'me'yi siki;drdilar, mUsIil-

man olmasina ragmen calmadigina yemin etti.

Yahudiyi sorguya 9ekii!er, o da «Bunu bana
Tu'me verdi* dedi ve bazi yahudiler buna §ahi(lik

eitilcr. Zafcr ogullari, ailc namusu bclasina. gelip

Resulullah'a «Tu'me'yi beral euirmesi* 1910 israr

etuler; Hz. Peygamber de bu durum ve Tu'me'nin

yemini kar^ismda dUjttndU. arkasindan yukarda
meallerini okudugumu/. ayedcr indi.)
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1 14. Onlann nsilda§malanmn birco-

gunda hayir yoktur. Ancak bir sadaka
yahut bir iyilik yahut da insanlann ara-

sini diizeltmeyi isteyen (in fisilda$ma-

si) mustcsna. Kim Allah'in nzasini elde

etmek igin bunu yaparsa, biz ona yakin-

da biiyiik bir mukaTat verecegiz.

1 15. Kendisi icjn dogru yol belli ol-

duktan sonra, kim Peygamber'e kanji 51-

kar ve muminlerin yolundan baska bir

yola gidcrse, onu 0 yOnde birakmz ve
cehenneme sokanz; 0 nc kotu bir yer-

dir.

(Yukarida hikayesi anlaulan Tu'mc'nin tarat-

larlaii loplaniilar yaparak aralarinda gizli gizli

komnmu§, onu berai eliirmenin yollarini ara-

misjardi. Tcsebbllslerine ragmen Resulullah
onun lehinde hUkmetmeyince de Tu'me Mek-
ke'ye firaj ve irtidal eimis.ii. Daha sonra hirsizli-

guia devam ederken yikilan bir duvann allinda

kalarak olmujtur.)

116. AUah, kendisine ortak kosulma-
sim asla bagi§Iamaz; ondan ba§ka gil-

nahlan diledigi kimse icjn bagi§lar.

Kim Allah'a onak ko§arsa biisbiitun sa-

pitmisnr.

(Ilgili hadislerte bu ve benzeri ayetlerin birlik-

te dcgcrlendiritmesi sonunda an) 331 Ian odur ki.

AUah Tea)a zerre kadar iman ile ahtrele inlikal

eden mUminleri bile ya bir mUddet cezalandir-

diktan sonra. yahut levbe. keffaret. iyi ameller.

musibcUcrc sabir gibi sebeplerle, yahui da btiyle

bir sebebe dayanmaksizui affctmekte, bagisla-

maktadir. Imansiz olarak. inkar ve $irk icinde ha-

yatim tamamlayanlan ise bagi$lamayacagi bu
aycttcn kesin olarak orlaya cikmaktadur.)

117. Onlar (mii§rikler) O'nu birakip

yalnizca bir takim disjlerden {dip- isimli

tanrilardan) istiyorlar, ancak inatgi

§eytandan dilcktc bulunuyorlar.

(Dua etmek. dilck ve istcktc bulunmak ibadet-

nr. ancak Allah'in vereccgi ve yalni/.ca O'ndan
istcnccck ^eyleri bas,kasindan dilemek ise $irk

alamclidir.)

118. Allah onu ($eytani) lanetlemi§;

0 da: «Yemin ederim ki, kullanndan
belli bir pay cdinecegim» demisur.

119. «Onlan mutlaka saptiracagim,

muhakkak onlan bo§ kuruntulara boga-

cagim, kcsinlikle onlara emredecegim
de hayvanlann kulaklanm yaracaklar

(putlar iqin nijanlayacaklar), suphesiz
onlara emredecegim de AUah'in yaram-
gini degi§iirecekler» (dedi). Kim Al-

lah'i birakir da §eytani dost cdinirsc el-

bette apacik bir ziyana du§mu§liir.

(Allah'in yarattiklarmi degi^tirmck. canlila-

nn labii §eki! ve 6zelliklcrini degisiirmek de-

mcktir. Hayvanlann geTeksiz yere kulak ve kuy-

ruklarmi kesmek; kalian, disjeri... silslerone

maksadiyla degisiirmek bu kabildendir ve ya-
sakJannus,tir. Tabialin dengesini bo/an davram;.

kullanma ve teknoloji de ayru cerceveye girmek-
tedir.)

120. ($eytan) onlara soz verir ve on-
lan UmiUendirir, halbuki seytanin onla-

ra soz vermesi aldaimacadan ba§ka bir

§ey degildir.

121. I§te onlann yen echennemdir;
ondan kacjp kurtulacak bir yerde bula-

mayacaklardir.
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122. iman edcn ve iyi iglcr yapanlan,

iginde ebedi kalmak uzere. zemininden

lrmaklar akan cennetlere koyacagiz.

Allah, (bu soylenenleri) hak bir soz ola-

rak vadetti. Sdz vcrmc vc onu tutma ba-

kimindan kim Allah'tan daha dogru ola-

bilir?

123. Ne sizin kuruntulanmz ne dc
ehl-i kitabin kuruntulan (gercektir);

kim bir kotuluk yaparsa onun cczasim

gOriir ve kendisi 19m Allah'tan baska
dost da, yardimci da bulamaz.

124. Erkek olsun, kadin olsun, her

kim de mtimin olarak iyi i§ler yaparsa,

i§te onlar cennete girerler ve zerre kadar
haksizliga ugratilmazlar.

(Insanlarin gerek sosyal ve ah]aid degerleri.

gereksc davram§lanna gore clde edeceklcri ncli-

celer, Allah ve Resulu tarafindan a(iklanmi§ur.

Buna gore, kimin kimden ustUn oldugu, kimin
dogru yolda, kimin yank$ yolda bulundugu... ku-

runtu ve temenmlerle degil, ilahi beyanla anla$i-

lacak; ilahi degcrlcr sistemine gtire Siguier icsbti

edileceklir.)

125. i§lerindc dogru olarak kendini

Allah'a veren ve ibrahim'in, Allah'i bir

taniyan dinine t5bi olan kimseden dince

daha giizcl kim vardir? Allah ibrahim'i

dost edinmi§tir.

(Peygamberlcr, AILah'in elfilcri olma baki-

mindan farksiz olmakla beraber bazi ttzellik ve

imtiyazlariyle birbirinden farkhdular. Bu cum-
lcden olarak Hz. Musa'ya «kelimullah» , Hz.

Isa'ya «ruhullah», Hz. Muhammcd Musiafa'ya
«habibullah» denildigi gibi. Hz. Ibrahim'e de

« « .

hj^yjlQC^=^ c£*

«ha]ilullah» dcnilmi$ ve yukaridaki ayei bu va-

5inamaya kaynak olmu$tur.)

126. Goklcrdc vc ycrdc nc varsa hep-

si Allah'indir ve Allah her seyi ku§at-

misnr. (Higbir gey O'nun Mm ve kudre-

tinin di§mda kalamaz).

127. Senden kadinlar hakktnda fetva

istiyorlar. De ki, onlara ait hiikmii size

Allah acikhyor: Kitap'ta, kcndilcri icin

yazilmi§i (mirasi) vermeyip nikShla-

mak istcdiginiz yctim kadinlar, caresiz

cocuklar ve yelimlere kar$i Sdil davran-

maniz hakkinda size okunan Syetler

(Allah'in hukmunii apagik ortaya koy-

maktadir). Hayirdan ne yaparsaniz

§uphcsiz Allah onu bilmcktcdir.
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128. Eger bir kadin kocasirun gecjm-

sizliginden yahul kendisindcn yiiz cc-

virmesinden endise ederse, aralannda

bir sulh yapmalannda onlara giinah

yokiur. Sulh (daima) hayirlidir. Zaten

nefisler kiskanchga hazirdir. Eger iyi

geginir ve Allah'tan korkarsaniz §uphe-

siz Allah yapuklannizdan habcrdardir.

(Evlilikie uyum vc gccim kar;ilikli fedaka-

rlikla olur. Ancak imanlarda kiskanchk ve ben-

cillik mcyli tabii oldugundan hcrkcs fcdakarhgi
k.usi tarafian bckler. Sulh vc anlasma iki larafin

bazi isiek ve haklanndan vazgecmesi ve fedaka-

rhk clmesi ilc gercekle$ir; bu ise, getjimsizligin

silrUp gilmesinden veya ayrilmaktan daha hayir-

lidir.)

129. Uzcrine diisiip ugras.saniz da ka-

dinlar arasinda fldil davranmaya giic, ye-

tircmezsiniz; bSri birisine lamamen ka-

pihp da digerini askiya alinmis, gibi bi-

rakmayin. Eger arayi duzeltir, giinahtan

sakimrsaniz Allah stiphcsiz cok bagi§-

layici ve esirgeyicidir.

(Birden fazla kadinla evli bulunan erkek, e$le-

ri arasinda es.il ve adil davranmak mecbunyeiin-

dedir. Ancak bazi hususlar vardir ki bunlarda

ejiiligi korumak insanin Labiaiina aykindir; me-
sela iki e;i ayni derecede begenmek ve sevmek

mUmkun de|ildir; bu sebeple de erkekler bunun-
la mOkellef kilinmamtsjar, isteselcr dc bunu ya-

pamayBcaklari kendilerine bildu"ilmi$iir. Buna
mukabil elde olan. maddi sayilabilecek haklar-

da, nimci vc imkanlarda adalei s,aruir; beraber

kalma muddeu. meskcn, giyccek. yiyccck vcdi-

ger imkanlari burada drnek olarak zikreimek

mumkundUr.)

130. Eger (e$ler) birbirinden aynlir-

sa Allah, bol nimctinden hcrbirini zen-

ginlc§tirir (digerine muhtag olmaktan
kurtanr); Allah'in liitfii gcni§, hikmcti

biiyiiktur.

(RUttln tedbirlere ragmen cvlilik yUrumtlyor-

5a, ev cehenneme dflnmUs,se yoksulluk ve care*

sizligc dilsme korkusu ile bu cehenneme katlan-

mak gcrckmcz; Allah nice kapilar acar.)

131. GGklcrdc vc yerde ne varsa hep-

si Allah'indir. Sizdcn once kendilerine

Kitap verilenlere ve size «Allah'tan kor-

kun» diye emreuik. Eger inkSr ederse-

niz biliniz ki goklerde ve yerde ne varsa

hepsi Allah'indir. Allah hudutsuz zen-

gindir, ziyadesiyle ovgiiye ISyiktir.

132. Goklerde ve yerde olanlar Al-

lah'indir. Vckil olarak Allah yeler.

133. Ey insanlar! Allah dilerse sizi

yokluga gCnderip ba§kalanm gctirir;

Allah buna kadirdir.

(Beka ve ebedilik AUah'a mahsusrur. Gercek
manada varlik da O'na ailur. Kullarin vUcul ve

varligi O'nun lUlfu, O'nun emanetidir. Emanete
hiyanci vc All jh a isyanda israr edilirse butun

emanctlerin, bu arada viicul ve varhgin geri alin-

masi kacimlma/ hale gclir.)

134. Kim diinya mtik&fatim isterse

(bilsin ki) dunyamn da ahirelin de

mukaTati Allah kalindadir. Allah herse-

yi i§iien ve her §eyi gOrendir.
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135. Ey iman edenler! Adaleti titiz-

likie ayakta lutan, kendiniz, ana-baba-

niz vc akrabaniz aleyhinde de olsa Al-

lah igin §ahillik eden kimseler olun.

(Haklannda §ahitlik ettikleriniz) zen-

gin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara

(sizden) daha yakindir. Hislerinizc

uyup adalettcn sapmayin, (§ahitli$i)

eger, biiker (dogru §ahitlik etmez), ya-

hut §5hidlik etmekten kacimrsaniz (bi-

liniz ki) Allah yaptiklannizdan haber-

dardir.

(Ayclle, insanlari adalcttcn ayiran ikusadi,

sosyal. psikolojik scbeplerin hepsi sayilarak in-

sanlar uyarilmi;. hUkmeden vcya §ahitlik cdcn
kimsenin yalmzca Allah korkusunun lesiri alun-

daharekei etmesi felkin edilmi;lir.)

136. Ey iman edcnlcr! Allah'a, Pey-
gamberine, Peygamberine indirdigi Ki-

tab'a ve daha 6ncc indirdigi kitaba iman
(da sebat) ediniz. Kim Allah'i, melek-
lerini, kitaplanm, pcygambcrlcrini ve
kiyamet gUniinii inkSrederse lam mana-
siyle sapiimi$tir.

137. iman cdip sonra inkar cdenleri,

sonra yine iman edip tekrar inkSr eden-

leri, sonra da inkarlanni arttiranlan Al-

lah ne bagisjayacak. nc dc onlan dogru
yola iletecektir.

(Bunlar gdnullcrindc bir lurlu iman ycr eime-
ycn. kararsizhk icinde, inkar ile iman arasinda

sallanarak 6mur gcciren. sonunda da inkarda ka-

rar kilan kafirler ve mtinafiklardir.)

138. Munafiklara, kendileri igin aci

bir azap oldugunu mujdelc!

139. Miiminleri birakip da kSfirlcri

dost edinenler, onlann yaninda izzel

(gtic ve §eref) mi anyorlar? Bilsinler ki

btiiiin izzct yalnizca Allah'a aittir.

140. 0 (Allah), Kitap'la size §oyle in-

dirmis.tir ki: Allah'in iiyetlerinin inkar

cdildigini yahut onlarla alay edildigini

i§ittiginiz zaman, onlar bundan ba§ka
bir soze dahncaya (konuya geqinceye)

kadar kafirlcrlc berabcr oturmayin;

yoksa siz dc onlar gibi olursunuz. Elbct-

te Allah, munafiklan ve kaTirlcri cchen-

nemde bir araya getirecektir.

(Gerek milleilerarasi miinasebellerde ve ge-

rckse fcrtler ve topluluklar arasi munasebellerde
muminler daima milm inletin yaninda yer alacak.

guc, kuwet ve jerefi bu beraberlikie arayacak-

lardir. Kendilerini korumak veya guclenmek
icin kafirlere ba$vuran milletler kticflldukleri gi-

bi. fcrtler dc manevi degerlerinden kayip verir-

ler. Eger bcraberlik zaruri hale gelirse bu ukdir-

dc mUminler. cn azmdan dinleri aleyhinde konu-
$ulurken mcclisi (crkcimck surciiylc durumu
prolesto edecek, dinlerini korumak icin gerekli

ledbirleri alacak) ardir.)
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141 . Sizi gbzctlcyip duranlar, eger si-

ze Allah'ian bir zafcr (nasib) olursa.

«Sizinle beraber degil miydik?» dcrlcr.

KaTirlerin (zaferden) bir nasipleri olur-

sa {bu sefer deonlara), «Sizi ycnipfo/-
durebilecegimiz halde oldurmeyip)
miiminlerden korumadik mi?» derler.

Amk Allah kiyamci gununde aramzda
hukmedecektir vc kSfirlcr ic.in miimin-
ler aleyhine asla bir yol vermeyecek-
tir,

142. §uphesiz miinafiklar Allah'a

oyun ctmeye kalkisjyorlar; halbuki Al-

lah onlann oyunlanni basjanna gevir-

mektedir. Onlar namaza kalktiklan za-

man u§enerek kalkarlar, insanlara gds-

rcns yaparlar, Allah'i da pck az hatira

gcliriricr.

143. Bunlann arasinda bocalayip
durmaktalar; ne onlara (baglaniyorlar)

ne bunlara. Allah'in §a$irttigi kimscye
asla bir (gikar) yol bulamazsin.

144. Ey iman edcnler! MUminleri bi-

rakip da kaTirleri dost cdinmeyin; (bu-

nu yaparak) Allah'a, aleyhinizde apa-

gik birdclil mi vcrmck istiyorsunuz?

(Kafirlcri vc mU$rikIcii dosi cdinmcme konu-
su Kur'an-i Kcrim'dc sik sik zikredilen ve uzerin-

dc durutan bir konudur. Yahudi vc hirisuyanlann

muminlere dosi olamayacagi, mUslilmanlarin da
ontari do.il cdinmcmclcri gerekligi israrla belir-

cilmiftir. Zarurci scbcbiyle i$birligi ve dayan is.
-

ma yapilabitir; ancak bu, dosiluktan farkli bir

ilbflcidtr.)

145. §uphe yok ki miinafiklar cehen-

ncmin cn alt katindadirlar. Aruk onlara

asta bir yardimci bulamazsin.

146. Ancak tcvbc cdip hallerini dii-

zeltenlcr, Allah'a simsikj sanlip dinlcri-

ni (ibadetlerini) yalniz onun icjn ya-

panlar ba§kadir. i§ic bunlar (gergekte)

miiminlerle beraberdirler ve Allah mii-

minlere yakinda biiyiik miikSfat vere-

cektir.

147. Egersiz imaneder ve §iikrcdcr-

seniz, Allah size neden azap etsin! Al-

lah §Ukre kar§ilik veren ve her seyi bi-

lendir.

(Dinin samimi baghlan yaninda hemen her
zaman, menfaaileri icabi inanmis. gbriincn, vazi-

ycii kuriarmak icin zahiren miiminlcrui yarunda
bulunan kirnscler vardir; bunlara *-munafiklar»

denir. Allah, dilnyada degilse bile ahiretle

miinafiklar in sahie briiisumi kaldiracak, namerl
kafirler olduklari i$ui onlan cchcnncmin dibine

koyacak. haklannda hi^bu scfiaii kabul cimeye-

cckiir. 146. ayei, miinafikltktan levbe edipvaz-
geccnlerin uc vasfindan bahsediyor ki bunlar ay-

ni zamanda imandaki samimiyclin $ari ve ala-

meileridir: 1. Yalm/ca sdzle yetinmeyip halini

dUzcllmek. 2. Allah'a ve O'nun Kitap ve SUn-
nci'ic iccclli cden iradesine simsiki baglanmak.

3. Dim hayatiru insan!arm n/asi ve diinya menfa-
aileri ic.in degil, yalruzca Allah nzasi igin ya$a-

mak. tyc bunlar samimi ve saglam bir imamn ta-

bii nenceleridir.)
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148. Allah kOtii soziin agikca s6ylcn-

mesini sevmez; ancak haksizliga ugra-

yan ba§ka. Allah her scyi isitici vc bili-

cidir.

(firkin soz, arkadan cekijiirme. soz lacuna,

jumal elme. yalan, iflira... k6lU sOztcr cUmlesin-

dendir. Bunlar insamn icinden gecebilirsc de
ba$kasma aciklamak ve soylemek caiz degildir.

Bir kimsc digerine bir korOHik, bit haksizlik yap-

Mginda bunu ba^kasina sOylcmek de kttiU sOzc

girer; ancak kfittililk ve haksizlik gbren kimse, ya

tslah eimek yahut da suclunun ceza gormesini
saglamak maksadiyla bunu aciklamak mecburi-

yetindedir, buna izin verilmiftir.)

149. Bir iyiligi aciklar yahut gizlcrse-

niz veya bir kftlulugii (agtklamaytp) af-

federseniz, §uphesiz Allah da ziyade-

siylc affedici vc kadirdir.

150. Allah'i ve peygamberlerini inkar

edenler ve (inanma hususunda) Allah

ile peygamberlerini birbirinden ayir-

mak isieyip «Bir kismina iman ederiz

ama bir kismina inanmayiz» diyenler ve

bunlar (iman ile kiifiir) arasmda bir yol

luimak isteyenler yok mu;

15 1 . i§te gercekten kaTirler bunlardir

Ve biz kSfirlere algaltici bir azap hazir-

lamisizdir.

152. Allah'a ve peygamberlerine
iman eden ve onlardan hicbirini digcrie-

rinden ayirmayanlara (gelince) i§ie Al-

lah onlara bir giin miikaTailanni vere-

cektir. Allah gok bagi§layici vc csirgc-

yicidir.

153. Ehl-i kitap senden, kendilerine

gOkten bir kitap indirmeni isliyor. Onlar
Musa'dan, bunun daha buyugiimi iste-

mislerde, «Bize Allah'i apacik g6ster»

demisterdi. Zulumleri sebebiyle hemen
onlan yildinm carpti. BilSharc kendile-

rine agik del Tiler gcldikten sonra buza-

giyi (tann) edindiler. Biz bunu da affei-

tik. Vc Musa'ya apacik dclil (ve yetki)

verdik.

154. Soz vermeleri (ni takviye) igin

TuYu baslanna diktik dc onlara, «Ba§
egerek kapidan girin» dedik, «Cumar-
tesi giinii smin asmayin* dedik. Kendi-

lerinden saglam soz aldik.

(Yahudi vc hirisiiyanlarm, Hz. Pcygam-
ber'den olmayacak scyler lsicmeleri vc bir lUrlU

hakki kabule yana;mamalari karsjsinda Allah
Teala ehl-i kitabui gecmi$iru anlaiarak bunlann.

ba$ka pcygamberlerc dc bbyle davrandiklanm,

daha agir ve olmayacak lekliflerde bulundukla-

riru, Hz. Musa vasitasiylc kcndilchnc sunulan ni-

ce dclitlcrc ragmen yinc sapnklarim anlaiarak

Hz. Peygambcr (s.a.)i hem leselli elmekte hem
de azmini desteklemcktedir.)
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155. S6zlcrindcn dOnmelcri, Allah'in

Syetlerini inkSr elmeleri, haksiz yere

peygamberleri Oldurmeleri ve «KaIple-

rimiz kiliflanmi§tir» demclcri sebebiy-

le (onian Idnetledik, turlti helalar ver-

dik. Onlartn kalpleri kihfli degildir;)

lam aksine kiifurleri sebebiylc Allah o
kalpler iizcrinc miihur vurmu§iur; pck
azi miistesna artik iman etmezler.

156. Bir de inkSr etmclcrindcn vc
Meryem'in Uzerine biiyiik bir ifiira at-

malanndan;

157. Ve « Allah elcjsi Meryem oglu
Isa'yi 61diirduk» demclcri yiizunden

{onian Idnetledik). Halbuki onu ne 61-

durdiiler, ne de asiilar, fakat (oldurdiik-

leri) onlara Isa gibi gosterildi. Onun
hakktnda ihtilaTa dusenler bundan dola-

yi lam bir kararsizhk icindcdirlcr, bu
hususta zanna uymak disjnda hicbif

(sagtam) bilgileri yoktur ve kesin ola-

rak onu Oldiirmediler.
(Allah Tea)a Nuh'u lufandan, Ibrahim'i ale§-

tcn, Musa'yi Finvun'dan. Muhammed Musia-
fa'yi rnilsruclenn tuzagindan koruyup kururdigi
gibi Isa'yi da, onu dldurmek isteyen yahudilenn
clinden kurtarmiS;. Hz. lsa'ya ihanei ederek bu-
lundueu yen askcrlcre gostcrcn kifiyi lsa'ya ben-
zeierek S]durlmil$tUr.)

158. Bilikis Allah onu (Isa'yi) kendi

nezdine kaldirm»$ur. Allah izzet ve hik-

mct sahibidir.

159. Ehl-i kitapian her bin, flliimiin-

den once ona muhakkak iman edecektir.

Kiyamet giiniinde de o, onlara sank ola-

caklir.

(Allah, peygamben Isa'yi yahudilerden koru-

mus., didurmclcrine mani olmuftur; bu kesindir.

Onu kendi katina kaldirrru? bulundugu da sOphe-

sizdir. Ancok bunun §ekli ve zamani Uzerinde

farkli aciklamalar ve anlayisjar vardir. £ogunlu-
ga gore Allah onu. kudretiyle manevi sernalarda-

ki hususi mevkiine ka]dirrm$Ur, kiyameiten on-

ce tckrar dlinyaya gondcreceklir, o /.aman butiln

ehl-i kiiap onun peygamber olduguna uianacok
batil inanclanndan kurlulacaklardir. H/.. Isa

dlinyada kaldigi mUddetce Kur'an ile hukmede-
cek. hac, domuz vb. ile ilgili batil uygulamalara
son verecekiir. Bir ba§ka anlayi§a gore Allah onu
yahudilerden korumujf, eceli gelince onu vefat

cllirmis, ve ruhunu semadaki yerine kaldumijur.

Kiyameiten once gelccck olan da onun ruhudur.

Ehl-i kitapian olanlar, blOmlerindcn Once gcrcc-

gi ogrcnip inanacaklar, fakat bunun faydasi ol-

mayacaktir. Bu anlayis UcUnci) surenin 54-56.

ayetlerine dayandu,

ilfni$lir.)

160. 161. Yahudilenn zulmu sebe-

biyle, bir dc £ok kimscyi Allah yolun-

dan cevirmeleri. menedildikleri halde

faizi almalan ve haksiz (yollar) ile in-

sanlann mallanni yemeleri yiizunden

kendilerine (daha once) hclSl kihnmis.

bulunan temiz ve iyi seyleri onlara ha-

ram kildik; vc iglcrinden inkara sapan-

lara aci bir azap hazirladik.

162. Fakat icjerinden ilimde derinle§-

mi§ olanlar ve muminlcr, sana indirile-

ne ve senden Once indirilene iman eden-

ler, namazi kilanlar, zekSti verenler, Al-

lah'a ve ah i ret guntinc inananlar var ya;

i§le onlara pek yakmda biiyuk miikaTat

vercccgiz.
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163. Biz Nuh'a ve ondan sonraki pey-

gamberlere vahyettigimiz gibi sana da
yahyettik. Ve (nitekim) Ibrahim'e,

ismail'e, ishak'a, Yakub'a, esbSta (to-

runlara), isa'ya, Eyyflb'e, Yunus'a,

Hamn'a vc Suleyman'a vahycttik. Da-
vud'a da ZcbOr'u vcrdik.

(Peygamber kendisine vahiy gelen bUyuk in-

sandir. Bu vahyi insanlaia teblig ile mukellef
olanlanna el?i manasinda «resul» denir Vahiy

Allah'in kullarina. diledigini sdylemesi ve bil-

dirmesi ic,in sc^ligi ozcl bir ileti^im yoludur. Me-
lck aracihgi ilc oldugu gibi aracistz da olabilii.

Vahye mazhar olan peygamber kendisinde. Al-

lah'lan oldugunda as I a $Uphe elmcdigi bir bilgi

ve aydinlanma bulur. Ayette gecen «torun-

lar»dan maksat Yakup peygambcrin ^ocuklari

ve torunlandir.)

164. Bir kisim pcygambcrlcri sana

daha once anlattik, bir kismim ise sana
anlatmadik. Vc Allah Musa ilc gcrcek-

len konu§iu.

(Hadislcrde ylizbinlerce peygamber gelip

ge$ligi bildirilmijiir. Bu ayei de sayi vermeden
ayru gercegi dile getirmekledir Buna gore yer-

yUzilndc insanlann bulundugu ycrlere her za-

man. ilahi mesaji ula^urmak U/.crc 90k sayida

peygambcrin gonderildigi anla$ilmakiadir.)

165. (Yerine gore) mujdeleyici ve sa-

kindinci olarak peygambcrler gonder-

dik ki insanlann pcygambcrlcrdcn son-

ra Allah'a karsj bir bahaneleri olmasin!

Allah izzet ve hikmet sahibidir.

1 66. Fakat Allah sana indirdigine §a-

hitlik eder; onu kendi ilmi ile indirdi.

Melekler de (buna) sahiilik ederier. Ve
§ahit olarak Allah kSfTdir.

167. InkSr eden ve (ba§kalanm da)

Allah yolundan ahkoyanlar §uphesiz

dogru yoldan cok uzaklas,mi^lardir.

168. InkSr edip zulmedenleri Allah

asla bagi§layacak dcgildir. Onlan (ba$-

ka) bir yola ileteeek de dcgildir.

1 69. Ancak orada cbcdi kalmak iizcrc

cehennem onlan yoluna (iletecektir).

Bu da Allah'a gok kolaydir.

170. Ey insanlar! Rcsul size Rabbi-

nizden gercegi geiirdi (bunda §iiphe

yoktur), §u halde kendi iyiliginize ola-

rak (ona) iman edin. Eger inkarederse-

niz, goklerde ve ycrde nc varsa suphesiz

hepsi AUah'mdir. (O'nun sizin inanma-
ntza ihtiyaci yoktur). Allah geni§ ilim

ve hikmet sahibidir.
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171. Ey ehl-i kilap! Dininizde a§in

gitmcyin vc Allah hakkinda, gercekien

basjcasini sdylemeyin. Meryem oglu Isa

McsTh, ancak Allah'in resflludUr, (o)

Allah'in, Meryem'e ula§tirdigi «k(fn:

0\» kelimesifm'n eseri)d\r t O'ndan bir

ruhtur. (O'nun tarafindan gdnderilmi§,

yahut teyit edilmi§, yahut da Cebrail ta-

rafindan ufiirUlmu§ bir ruhtur). §u hal-

de Allah'a ve pcygamberlerine iman
edin. «(Tanri) ucUir>» demcyin, sizin

icin hayirh olmak iizere bundan vazge-

cin. Allah ancak bir tek Allah'tir. O, co-

cugu olmakian munezzehiir. Gbklerdc
ve yerdc nc varsa hepsi O'nundur. Vekil

olarak Allah yeier.

(Hirisliyanlar bir IlirlU Allah'in birligi (tev-

hid) inancma gelememis, Allah ile peygambcri-
ni birbirinden ayiramamiglardir. Hz. Musa ve

Hz. Isa. chl-i kilaba levhid biancim geiirdigi hal-

dc, soruadan sapan hu inplumlar HalemU'l-en-

biyi'nm saglam ve aydinlatici acjklamalanna
ragmen, cogu itibariyle, gerccgi kabul etmemis,-

leidii. Hirisliyanlar: «Allah, baba, ogul ve ruhu'l-

kudus'ien ibarei olmak Uzere U£1ut», yahut "Al-
lah t>9 unsurdan meydana gclmisur, bunlarm Ucu
de birbirintn aymdir. her biri lam ilahiir ve ticii

birden bir tek lanndir- diyerek £eli$kiye du^er-

lcr. Yukandaki ayctler onlan. gercek Allah inart-

ci Uzerinde aydinlatmak Uzere gelmi$lir. Ayetie

Hz. Isa k in •Allah'ian bir ruh» vc «Allah'm keli-

mesi» denilmistir, Al-i Irnran suresinin 45-47.

ayetlerinde ikinci vasif ac, Udanmis. bundan mak-
sadin, Allah'in *OW demesinden ibaret bulundu-

gu bildirilmis,, Hz. Isa'nin muci/evi bir $eki)de

yaratildigi beyan ediimijtir. Meryem suresinin

17. ayetinden itibaren de birinci vasif aciklan-

mis,. «Ruh*un. Cebrail olduguna igarei edilmi§-

lir.)

172. Ne Mesih ve ne de Allah'a yakin
mclcklcr, Allah'in kulu olmakian geri

dururlar. O'na kulluktan geri dump bii-

yuklenen kimsclcrin hepsini (Allah)

yakmda huzunjna toplayacakur.

173. Iman edip iyi i§ler yapanlara
(Allah) ecirierini tarn olarak verecek ve
onlara liilfundan daha fazlasim da ihsan

cdccckiir. Kullugundan yuz ceviren ve
kibirlcnenlcre gclincc onlara aci bir §e-

kilde azap edecekiir. Onlar, kendileri

icin Allah'ian baska ne bir dosi ve ne de
bir yardimci bulurlar. (Kenditerini Al-

lah'in azabindan kurtaracak bir kimse
bulamazlar.)

174. Ey insanlar! §uphesiz size Rab-
binizden kesin bir dclil gcldi vc size

apagik bir nur indirdik.

(Kcsin dclil Rcsulullah. nur ise Kur'an-i Ke-

rim'dir.)

175. Allah'a iman edip O'na simsiki

sanlanlara gelince. Allah onlan kendin-
den bir rahmel ve liiluf (deryasi) icjne

daldiracak vc onlan kendinc dogru (gi-

den) bir yola gotiireceklir.
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176. Senden felva isierier. De ki: •Al-

lah, babasi ve cocugu olmayan kimse-
nin mirasi hakkindaki hufcmu goylc

agikhyor: Eger gocugu olmayan bir

kimse 6!ur de onun bir kizkarde§i bulu-

nursa, hirakugimn yansi bunundur.

Kizkarde§ flliip c.ocugu olmazsa erkek
kardes, de ona vans olur. Kizkardesjer

iki tane olursa (erkek karde$lerinin) bi-

raktigirun iigte ikisi onlanndir. Egcrer-

kckli kadinli daha fazla kardes, mevcut

ise erkegin hakki, iki kadin payi kadar-

dir. §a§irmamaniz igin Allah size agik-

lama yapiyor. Allah her scyi bilmekte-

dir.

(Surcnin baslannda 12. ayellc ge^en kardes.-

ler ana bir karaesjer idi. Buradaki karde$ler ise

ana-baba bir ve baba bir kardesjerdir.)

.
&

„
BE§INCI SURE

el-MAiDE
OcUncil iiyc tin di^inda surcnin bUtllnu

Medine'de, hicri alunci yilda nazil olmustur. 120
ayettir. Buhari ve Muslim'de, Hz. Omer'den
nvayei edildiginc gore «Buetln size dininizi ik-

mal e(tim..> ifadesinin yer aldigi ayet Mekke]de,
veda haccinda, cuma gtinii, Aiafe aks,ami nazil

olmustur.
«Maide» softa demekiir. 112 ve 1 14. ayellcr-

de, Hz. Isa zamamnda, gokten indirilmesi iste-

nen bir sofradan bahsedildigi icin sureye bu isim
verilmis,tir.

Bundan onceki surede dint zilmreler icinden

munafik lar agirbkla soz konusu edilmisti. Bu su-

rede ise yine mUnafiklardan bahscdilmcklc bera-

bcr agirlik ehl-i kitapla ve fizellikle hrisliyanlar-

dadir. Bunun dis,inda surede hac farizasi. abdest,

gusui, leyemmUm ilc ilgili bazi bilgiler. icki ve

kumar yasagi, ahiilere ve sbze baglilik, ictimai

ve ahlaki milnasebetler. haram ve helal yiyecek-

ler gibi bilgi ve hukilmlere lemas cdilmi$lir.

Bismifia^irrahmSnirrahlrn

1, Ey iman edenler! Akitlcrifn; gere-

gini) ycrinc gctiriniz. lhramli iken av-

lanmayi helal saymamak uzere (a$agi-

da) size okunacaklar di§inda kalan

hayvanlar, sizin icm helal kilindi. Allah

dilcdigine hiikmcder.
(Akiuerc riaycl. hukuk devlelinin en bnemli

hususiyetini te$kil eder. Muasir dcvlcllerde iki

dncmh vasif vardir: "Sosyallik, hukukilik*.

Bunlardan birincisi devlelin, yalniz fertlerin

hukukunu degil, loplumun da hak ve mcnfaallc-

rlni gbzeimcsi, gcrcktiginde [opium menfaaiini.

fen menfaatine tercih elmcsidrr. Kur'an-i Kcrim
ve Sunnct kaynagi devlctin sosyal vasfi uzerinde

bncmle durmu$. baglayici prensipler koymu^tur.

Ikincisi ise keyfiligin. zorbaligin. firsaicihgin

yerine, hak, hukuk ve kanunlarin hakim olmasi

demekiir. Kur'an-i Kcrim 14 asir tincesinden beri

bu iki mcfhumu insanlik diinyasma teblig elmek-

tedir; hem de akiilere riaycti imanin geregi saya-

rak!)

2. Ey iman edenler! Allah'in (koydu-

gu, dim) i§areilerine, haram aya, (Al-

lah'a hediye edilmis) kurbana, (onda-

ki) gerdanliklara, Rablcrinin liituf ve
nzasini arayarak Beyt-i Haram 'a ytfnel-

mi§ kimselcre (tecaviiz ve) saygisizlik

etmeyin. Ihramdan cikinca avlanabilir-

siniz. Mescid-i Haram'a girmenizi onlc-

diklcri i^in bir lopluma kar§i bcslcdigi-

niz kin sizi lecavuze sevkelmcsin! Iyilik

ve (Atlah'in yasaklarmdan) sakinma
uzerinde yardimla§in, giinah ve diis-

manlik iizcrine yardimla§mayin. Al-

lah'tan korkun; ^iinkii Allah'in cezasi

geiindir.
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3. Lc§, kan, domuz eti, Allah'tan ba§-

kasi adina bogazlanan, bogulmu§, (ta§,

agag vb. ile) vurulup 01duriilmu§, yu-

kandan yuvarlanip oimiis,, boynuzlarup
61mti§ (hayvanlar He) canavarlann ye-

digi hayvanlar -olmeden yetisjp kestik-

lcriniz mustesna- dikili lasjar (putlar)

uzcrine bogazlanmis, hayvanlar vc fa!

oklanyle kismet aramaniz size haram
kilindi. Bunlar yotdan gikmaktir Bu-
giin kaTirlcr, si/in dininizden (onu yak
etmekten) limit kesmisjerdir. Artik on-

lardan korkmayin, benden korkun. Bu-
giin size dininizi ikmal ettim, uzerinizc

nimetimi tamamtadim vc sizin icin din
olarak islam'i begendim. Kim, gonul-

den giinaha ydnelmis, olmamak iizere

aclik halinde dara diverse (haram etler-

den yiyebilir). £unkU Allah cok bagis,-

layici ve esirgeyicidir.

(Her dindc vc sislcmde haramlar. yasaklar
vardir. Onem I i olan bunlarin, fen ve toplumun
menfaaline, cbedi mulluluguna ybnelik buhin-

masi. bir hikmet ve mana (a;unasidir. Islam da
yasaklanan yiyecek ve iceceklcr gcnellikle sih-

hate zararh oldugu. ba/.i sekillerde hayvanlara
eziyei oldugu. tslam'm gciirdigi iman ve ahlak

nizamina lers dU^tUgU icin yasaklanmi$tu. Bun-
lardan bir kisminm zararli oldugu fileden bcri bi-

linmektedu*. Digcrlcrinin zarari ise insanhgin
ilmi seviyesi ytlkscldikce anla^ilmakiadir ve an-

la$ilacaklir.)

4. Kendileri icin nclcrin hcISl kihndi-

gini sana soruyorlar; de ki: Btftiin iyi ve
temiz seyler size hclSl kilinmisur. Al-
lah'in size ogreuigmden ogrctip avci ha-

le getirdiginiz hayvanlann sizin icm ya-

kaladiklanndan da ycyin vc iizerine Al-

lah'in adini anin (besmele gekin). Al-
lah'tan korkun. Allah'm hesabi pek ca-

buktur.

5. Bugiin size temiz ve iyi seyler hclSl

kilmmisur. Kenditcrinc kitap verilenle-

rin (yahudi, hiristiyan vb. nin) yiyecegi

size hclaldir, sizin yiyeceginiz de onlara

helSldir. Miimin kadinlardan iffetli

olanlar ile daha once kendileri nc kitap

verilenlcrdcn iffetli kadinlar da, mehir-
lcrini vermeniz sartiyla. namuslu ol-

mak, zina etmemek ve gizli dost tutma-
mak uzerc size helSldir. Kim (Islami

hiikiimtere) inanmayi kabul etmezse
onun amcli bosa gitmi§tir. O, ahirette de
ziyana ugrayanlardandir.

(Temiz ve iyi seyler. Sycl ve hadislerin yasak-

lamadigi. umurmyetle insanlann igrenc telakki

etmedikleri yiyecek ve icecckJcrdir. Bad! da ol-

sa. asli semavj olan bir dinleri bulundugu icin,

ehJ-i kilabin. kendi din! inanclarina gore yenmesi
helal olacak sekilde OldUrdUklcri hayvanlard an
ve diger yiyeceklerinden -domuz gibi Islam 'in

yasakladiklan haric olmak uzere- muslumanla-
r in da yemelcri caizdir. Ka.\ dinini degijtirme-

mis. de olsa ehl-i kitap kadinJar ile muslUman er-

keklerin evlenmelcri caizdir.)
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6. Ey iman edcnler! Namaz kilmaya

kalktigiruz zaman yuzlerinizi, dirsekJe-

rinize kadar ellcrinizi, ba§lanmzi mcs-
hedip, topuklara kadar ayaklannizi yi-

kayin. Eger ciiniip oldunuz isc, boy ab-

desti aim. Hasta, yahut yolculuk halinde

bulunursaniz, yahui biriniz tuvaletten

gelirse, yahut da kadinlara dokunmu§-
saniz (cinsi birle§me yapmissamz) ve
bu hallerde su bulamami§samz Icmiz
toprakla teyemmum edin de yuztfnuzu

ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla
meshedin. Allah size herhangi bir gug-

liik gikarmak istemez; fakat sizi terte-

miz kilmak ve size (ihsan ettigi) nimc-

lini lamamlamak ister; umulur ki §ukre-

dersiniz,

(Namaz, ibadel duygusu ile Allah huzuruna

cikmak, belli ;ckillerlc O'na tapinmak ve O'nun-

la konu^maktir Namaz Allah'in. kulunu, huzu-

runa kabul elmcsidir. I$le bu kabul ve bu ubudi-

yet arzi, bir hazirhgi gcrckli kilmaktadir. Huzur-i

ilahide duran kulun uyaruk. ;uurlu, ici ve di$i ile

lertemiz olmasi gerekir: abdest ve gusill bunlari

lemin if in en gtizel vasiladir. Suyun bulunmama-
si veya butundugu halde kullanmayi engelleyen

bir mam yahut mazcrctin bulunmasi halinde te-

ycmmUm editir. TeyemmUm her nc kadar maddi
temizligi saglamazsa da lemizlik juuru vermek-

te ve ibadele hazirlamakiadir.)

7. Allah'in size olan nimeiini, «Duy-
duk ve kabul enik» dediginiz zaman sizi

bununla bagladigi (O'na verdiginiz) s6-

ztf hanrlayin ve Allah'tan korkun. §iip-

hcsiz Allah, kalblerin icindekini bil-

mektedir.

(Buradaki sozdcn maksai. insanlarui yaratil-

masindan once, elesl bezmi denilen mukaddes
mecliste burtin ruhlann Allah's verdikleri soz

olabilecegi gibi, Akabe ve Hudcybiyc'dc mli-

minlerin, Allah ve ResulUne verdikleri sflz de
olabilir. Elesi bezmi icin aynca bak. A'raf

7/172.)

8. Ey iman edenler! Allah igin hakki

ayakta tulan, adalclle $ahitlik edcn kim-
sclcr olun. Bir topluluga duydugunuz
kin, sizi ad 1

1 davranmamaya iimesin.

Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha

cok yaki§an (bir davramg) tir. Allah'a

isyandan sakinin. Allah yaptiklannizi

hakkiyle bilmekiedir.

(Abdesi ve namaz, dinin diregi, ferdin dini ha-

yaiinm temelidir. Adalet ise, sosyal hayatin en

bnemli denge unsuru ve leminaudir. Kur'an niza-

mi lnsaru daima bir btitun olarak ele almi;, ir$ad

i$igini ferdi yon kadar iciimai y5nc tuimu§iur.)

9. Allah, iman eden ve iyi seyler ya-

panlara sdz vcrmis.tir, onlara bagisjama

ve biiyiik mukSfat vardir.
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10. InkSr eden ve Syetlerimizi yalan-

layanlara gclince onlar cehennemlik-

Icrdir.

11. Ey iman edenler! AUah'in size

olan nimctini unutmayin; hani bir toplu-

luk size el uzaimaya ye!tenmi$ii de Al-

lah, onlann cllcrini sizdcn Qekmi^ti, Al-

lah'tan korkun vc muminlcr yalnizca

Allah'a giivensinler.

(Bu ayelin ntizul sebebi olarak, mu$riklerin vc

munafiklarin tahhki ilc Pcygambcrimizi dldiir-

meyc (cscbbils cdcn bir silahli adamin. Altah'in

inayet ve korumasi ile bu emetine muvaffak ola-

mamasi zikredilmi§tir. Suikast tcsebbUsii Resu-

lullah'a yfinelik bulundugu halde «size el uzal-

maya yelienmi;ii» denilmesi. Allah Resulu'nun.

mUminlerin cam ve hayali mesabesinde olma-
sindandir.)

12. Andolsun ki Allah, israilogulla-

nndan soz almisn. (Kefit olarak) igle-

rinden on iki de ba§kan g6ndermi^iik

Allah onlara §0ylc dcmi§ii: Ben sizinle

bcraberim. Eger namazi dosdogru kilar,

zekfiti verir, peygamberlerime inanir,

onian dcstcklcrscniz ve Allah'a giizel

bore verirseniz (ihtiyaci olanlara Allah

mast i$in faizsiz borg verirseniz) an-

dolsun ki sizin gUnahlannizi Onerim ve

sizi, zemininden irmaklar akan cennet-

lcre sokanm. Bundan sonra sizden kim
inkar yolunu tutarsa dogru yoldan sap-

mis olur.

(Allah Teala Israilogullanru Firavun'dan kur-

lannca, Hz. Musa vasiiasrylc onlari Kudus'e yo-

neltmi;. orasim kcndilcrine vaian kildigim bil-

dirmif. orada hilkiim silren Ken'amlerle mttca-

dele etmclerini emreimis,. kenditcrinden stSz al-

mis vc her kabileden bir kj$i olmak iizere on iki

onemli kisjyi de bu sozle§meye kefil kilmi;ti.

Topluluk KudUs'e yakla$inca Hz. Musa bu on iki

kisjyi ke$if icin gdndermis,, gOrduklerini halka

ac.iklamamalanni da tenbih etmi$ii. Kes.ifc.iler

dbndtikteri zaman ikisi musiesna.digerleri Ku-
dus'tekilerin giicltl ve hazirhkh olduklanndan
bahsetti. halki korkuitu ve verdikleri sozU bozdu-

l»r.)

13. Sfizlerini bozmalan sebebiyle on-

ian lUnetledik ve kalplerini katila§tir-

dik. Onlar kclimclcrin ycrlerini degis^i-

rirlcr (knaplanm tahrif ederler). Kcn-
dilerine ogrelilen ahkSmin (Tevrqt'tn)

onemli bir boltimunu de unuiiular. icle-

rinden pek azi haric, onlardan daima bir

hainlik g6rursiin. Vine de sen onlan af-

fet ve aldins, etme. §iiphesiz Allah iyilik

cdenlcri sever.

(Tcvrat yalmzca bir nusha idi. Kimsenin ezbc-

rinde de tamami mevcui degildi. lsrailogullari

Babilliler'e esir dustince Tevrat ntishast kaybol-

du. Yillarca sonra lsrailogullari esaretlen kurtu-

lunca haurda kalan bazi bolumler yeniden yazil-

di. Bugun clde bulunan Tevrat'ta da bu cksik bo-

lilmlcr ilc kismcn Hz. Musa'mn hayati yazihdir.)
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14. «Biz hiristiyanlanz» diyenlerden

de kesin sdzlcrini almi$uk ama onlar da

kendilcrine zikredilen (verilen dgutle-

rin veya Kitab'tn) 6nemli bir bOliimiinii

unuttular. Bu sebeple kiyamcte kadar

aralanna diismanhk ve kin saldik. Ya-

kinda Allah onlara yaptiklanni haber

verecektir.

(Ilk hirisliyanlar da yahudilerin amansiz (a-

kiplcri ve ijkenceleri kar$isinda darmadaginik

ya$ami$lar. Allah taxafindan Hz. Isa'ya vahyedi-

lcn faoul muhafa/a cdcmcyip kaybeimijlcrdi.

Miladi U^UncU asrin ba§lannda Roma imparaio-

ru Kostanlin'in hirisiiyanliga meylelmesindcn

soma rahat!ayan hirisliyanlar, mukaddes kiiap-

lariru yazmaya te$ebbtis etmi§ler. bunun nciice-

sinde ortaya, birbirini tuimaz yii/Jerce Incil 91k-

mi$nr. Hz. ha'mn yolundan ^ikan, Allah'a ver-

dikleri sozde durmayan huistiyanlar btiylcce ih-

lilafa du$mu§, ayti dinlermi$ gibi mezheblere bo-

liinmil$, asirlarca birbiriyle didi$mi;]crdir.)

15. Eychl-i kitap! ResOlumuz size

Kitap'tan gizlemekce oldugunuz bir-

90k seyi agiklamak iizere geldi; bircok

(kusurunuzu) da affediyor. Gercckicn

size Allah'tan bir nur, apagik bir kiiap

geldi.

16. Rizasim arayani Allah onunla

kurtulus. yollanna gfttiiriir ve onlan ira-

desiyle karanhktardan aydinliga cika-

nr, dosdogru bir yola ileiir.

17. «§iiphesiz Allah, Mcrycm oglu

Mcsih'dir» diyenlcr andolsun ki kSfir

olmusjardir. Dc ki: Oyleyse Allah, Mcr-

ycm oglu Mcsih'i, anasim ve yerytizun-

dckilerin hepsini imha etmek isierse Al-

lah'a kim bir §cy yapabilecektir (O'na

kirn bir §eyle engel olabilecektir)! Gdk-
lcrde, ycrdc ve ikisi arasinda ne varsa

hepsinin mulkiyeti Allah'a ailtir. O dile-

difini yaraiir ve Allah her seye tam

manasiylc kadirdir.
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18, Yahudiler ve hirisiiyanlar «Biz
Allah'in ogullan vc scvgililcriyiz» de-
diler. Dc ki: Oyleyse giinahlannizdan

dolayi size nicin azap ediyor? Dogrusu
siz dc O'nun yarattigi insanlardansimz.

O, diledigini bagisjar vc dilcdigine azap
cdcr. Goklerde, yerde ve ikisinin arasin-

da ne varsa mulkiycti Allah'a ainir. So-
nunda donu? de ancak O'nadir.

19. Ey ehl-i kitap! Pcygambcrlcrin
arasi kesildigi bir sirada size elcimiz

geldi. Gcrcckleri size agikhyor ki

(kiyamette): «Bize bir miijdeleyici ve

uyanci gelrnedi» demiycsiniz. i§te size

miijdeleyici ve uyanci gelmi§iir. Allah
her §eye hakkiyle kadirdir.

20. Bir zamanlar Musa, kavmine §6y-

le demi§ii: Ey kavmim! Allah'in size

(lutfettigi) nimetini hatirlayin; zira O,
icinizden peygambcrlcr cikardi ve sizi

hiikumdarlar kildi. Alcmlcrde hicbir

kimseye vermedigini size verdi.

21. Ey kavmim! Allah'in size (vatan

olarak) yazdigi mukaddes topraga gi-

rin ve arkamza dOnmeyin, yoksa kaybc-
derek donmiis, olursunuz.

22. Onlar su ccvabi verdilcr: YS Mu-
sa! Orada zorba bir toplum var; onlar

oradan cikmadikga biz oraya asla gir-

mcyeccgiz. Eger oradan cikarlarsa biz

de hemen gireriz.

23. Korkanlann icinden Allah'in ken-

dilerine liitufda bulundugu iki kisj §6ylc

dedi: Onlann iizcrine kapidan girin;

oraya bir girdiniz mi artik siz zaferi ka-
zanmi§simzdir. Eger milminler iseniz

ancak Allah'a giivenin.

(Bu ayeiler Hz. Musa zamamndaki Israil-

ogullan ile ilgili bulunduguna gore gerek onlann
nalcmlerdc hicbir kimscyc vcrilmemis nimetlere

mazhar olmalan» ve gerekse «arz-i mukaddcs'in
onlara vatan olarak ya/ilmis, bulunmasi* da o za-

mana aiuir. Yiizlcrcc ayet ve hadis Hatemifl-en-

biya (s.a.) Efcndimiz'in gelmis, gecmis. vc gele-

cck biililn insanhk icin Allah'in e$siz bir nimeti
vc liitfu olduguna dclalet eunektedir. Arzin. belli

bir toprak pan;asm in bir (opluma vatan olarak

yazilmasi da s,arthdir; o toplumun salafuna, Al-

lah yolunda dogru diirust yiirUmelehnc baglidu.

Yukarida mcali geven 13. ayct vc benzeri ayeUe-

rin detaletinden anlasjliyor ki, Isr ailogullan bu
vasiflanni kaybetmisjerdir, Mukaddes toprakla-

ra kimin varis olacagini ise Enbiya suresinin 105.

iycii tayin eunektedir: Andolsun ki Tevrat'tan

soma Zebur'da da; «Arza iyi. salih. (layik) kulla-

run elbctte varis olacaktir* diyc yazdik.)
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24. «Ey Musa! Onlar orada bulun-

duklan miiddelce biz oraya asla girme-

yiz; su halde sen ve Rabbin gidin sava-

§in; biz burada oturacagiz» dcdilcr.

25. Musa: «Rabbim! Ben kendimden
ve kardesjmden baskasina hakim ola-

miyorum; bizimle. bu yoldan cikmis.

toplumun arasim ayir» dedi.

26. Allah, «Oyleyse orasi (arz-i mu-
kaddes) onlara kirk yil yasaklanmisnr;

(bu miiddet iginde) yeryiizunde §a§kin

sa§kin dolasacaklar. Artik sen, yoldan

cikmis. toplum icjn iiziilmea dedi.

(Tarihi rivayetlere gore mukaddes arza gir-

mck isiemcyen vc peygamberlerine kar§i duran

Israilogullan. daracik bir arazi U/erindc kisilip

kalmis.; kendileri OlUp yeni bir nesil yeti$inceye

kadar buradan kuitulamamisjardir. Bu arada

kendileri. mucizevi olarak bildircin vc kudrcl

helvasi ile beslertmislerdir.)

27. Onlara, Adcm'in iki oglunun ha-

berini gercek olarak anlat: Hani birer

kurban lakdim elmi§lerdi de birisinden

kabul edilmis,, digerinden isc kabul cdil-

mcmi§ti. (Kurbam kabul edilmeyen
karde§, kiskanglik yuzunden), «Andol-

sun seni 01durecegim>* dedi. Digeri de
«Allah ancak takva sahiplcrindcn kabul

cdcr» dedi (ve ekledi:)

28. «Andolsun ki sen, oldurmek icjn

bana elini uzatsan (bile) ben sana, Ol-

durmek icjn el uzaiacak degilim. Ben,

aiemlerin Rabbi olan Allah'tan korka-

nm.»

29. «Ben istiyorum ki, sen, hem bc-

nim gunahimi hem de kendi gunamm
yiiklcnip atcsc atilacaklardan olasin;

zalimlerin cezasi i§ie budur.»

30. Nihayet nefsi onu, kardesmi ol-

durmcye ilti vc onu oldiirdii: bu yiizden

de kaybedenlcrden oldu

31. Dcrkcn Allah, kardesjnin ccscdi-

ni nasil gomecegini ona gosiermek icin

yen eseleyen bir karga gonderdi. (Katil

karde§) «Yaziklar olsun bana! §u kar-

ga kadar da olamadim mi ki, karde§imin

ccscdini g6mcyim» dedi ve ettigine ya-

nanlardan oldu.

(Insan nefsani duygularma ve bu cumleden
olarak kiskanglik duygasuna boyun egerse kar-

dcsuii bile bldilrebilir; ancak bunun sonu dunya-

da insani iflen i^c yakan vicdan azabi ve pi$man-

tik, ahirelte ise ruh ve vucudunu yakan ateslir.

Kiskancjann kendilerini goren gozleri korriui.

mazhar olduklari nimcilcri vc gilzclliklcri gfir-

mez; hep bas,kasindakini gbriJr ve kinlenirler. Bu
haslahgin cares i Islam'i butUntt ile yas.ayarak

nefsi ictbiye eimek. hep kbitllilgU emreden nefsi

(nefs-i emmareyi), siikun ve huzura kavu$tur-

mak (mulmainnc kilmak) ve Allah'in verdigine

razi (raziye) hale geiirmektir.)
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32. i§te bu ytizdendir ki israilogulla-

n'na soyle yazmisnk: Kim, bir cana vc-

ya yeryiiziinde bozgunculuk gikarmaya
kar§ilik olmaksizin (haksiz yere) bir ca-

na kiyarsa biitiin insanlan 01durmu§ gi-

bi olur. Her kim bir cam kurtanrsa bii-

tiin insanlan kurtarmi§ gibi olur. Pey-

gamberierimiz onlara apacik deliller

gctirdilen ama bundan sonra da onlar-

dan cogu yine yeryiiziinde asm gitmck-

tedirler.

(Tarih boyunca dUnyada tsrailogullari sava$-

ltr, ihtilaller. ces^Ui para oyunlaii vc enirikalar

cikarmis., bu gibi olaylarda buyuk rol oynami$.
milyonlarca carnn ve hesapsiz servetin zayi ol-

masina sebep olmusjardir.)

33. Allah ve ResOliine kar§i savasan-

lann ve yeryiiziinde (hak) diizeni boz-
maya cali§anlann cezasi ancak ya (aci-

madan) Oidiirulmclcri, ya asilmalan,

yahut el vc ayaklanmn caprazlama ke-

silmesi, yahut da bulunduklan ycrden
sUriilmeleridir. Bu onlann diinyadaki
riisvayligidir. Onlarigin ahireile dc bii-

yuk azap vardir.

34. Ancak, siz kendilerini yenip ele

gccjrmcdcn dnce tevbe edenler mustcs-

na; biliniz ki Allah gok bagisjayici ve
esirgeyicidir.

(Islam, bir insanm haksiz yere tHdurUlmesini
buiitn insanlarin cildUrulmcsi gibi lelikki ederek
ftldilrme olayiru «>insanlik sucu* saymi;, silahh

es.kiyaJigi da, halkin huzur ve sUkununu ka^irdi-

|i ve dUzeni bozdugu icin devlele kar$i (AUah ve
Rcsulunc karsj) isjenmis, bilyUk bir sue olarak
gbrmus. ve kars.ihginda agir cezalar koymu$tur.
Uygulamada bazi g6ru$ ayriliklan bulunmakla
berabcr cumhura gore silahlanip acikian devlclc

ba$kaldiran ve e;kiyalik yapan kimscler yalniz-

ca adam ttldurmus, iseler idam edilirler. Hem 01-

dilrmU$, hem de soygun yaprms, isclcr dldilrtilUr

ve asilirlar. Soygun yapip teror havasi esLirenle-

rin capraz olarak bir elleri ile bir ayaklan kesilir.

Yalnizca soygun yapmis, iseler surgune gtmderi-

lirler, Silrguntl hapis cezasi olarak lefsir edenler

dc vardir. E$kiya kendiliginden teslim olur, yap-
liklanndan pismanlik duyarsa lazminai yilkum-
lulUkleri mahfuz kalmak Uzcre cezalari (hadler)

duscr.)

35. Ey iman edenler! AUah'tan kor-

kun. O'na yakla§maya yol arayin ve yo-
lunda cihad cdin ki kurtulu§a eresiniz.

(Kutu Allah'a yakla$uran yollarin (vesilele-

rin) en dnemlilerinden birisi, ayeiic zikrcdilen ci-

haddir. Runun dijinda suf Allah nzasi icin yapi-

lan her ibadci ve kacmilari her yasak tnsam Al-
lah'a yaklas.Liran yollar, vesilelcrdir. §cfaal de
ancak bu yollardan gecilcrck hak edilebilir.)

36. §iiphe yok ki kaTirolanlar. yeryii-

zundcki her sey ve bunun yaninda da bir

o kadan kcndilcrinin olsa da kiyamet
guniiniin azabmdan kurtulmak igin onu
fidyc vcrsclcr onlardan asla kabul edil-

mcz; onlar icin aci bir azap vardir.
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37. Ate§ten cikmak isterier, fakat on-

lar oradan gikacak dcgillcrdir. Onlar
icjn devamh bir azap vardir.

38. Hirsizlik cdcn crkck ve kadimn,
yapiiklanna kar§ihk bir ccza vc Al-

lah'tan bir ibrct olmak iizere eUerini ke-

sin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

39. Kim (hu) haksiz davrani§indan

sonra tevbe eder ve durumunu diizcltir-

se §iiphesiz Allah onun tevbcsini kabul

eder. Allah gok bagisjayici ve esirgeyi-

cidir.

(hlam'in hirsizlik sucuna kar^i koydugu ceza

Uzerinde dteden beri soz edilmis,, bunun agu* ve

ilkel oldugundan bahsedilmi^tir. Ancak ba$ka

sistemlerin hirsizliga kar$i uyguladiklari cezala-

nn h i c h

i

t fayda vcrmcdigi. cczacvlcrinde sana-

tm inceliktcrini dgrenen hirsizlarin ciknkian

sonra ayni i$c dcvam etlikleri gorulmektedir.

Eger bu sue kesin olarak onlenmek isicmyorsa

iki yoldan gidileceklir: Egilim ve ceza. Islam in-

sanlan islah icin egilim mctodlaruun en mukem-
melini geiirmis.iir. Buna ragmen hirsizlik eden

kimse ya aclik zarureii ile bunu yapmisur. yahut

da boylc bir zarurcl yoktur. Bir mc
i
halde el kes-

me cezasi bahis mevzuu degildir. Ikinci halde de
durum mahkemeye imikal elmeden hirsizin lev-

be ederek mail iade elmesi. bazi ictihadlara gbYe

ma! sahibinin affeimesi. ceza hilkmtinden tince

hirsizui, caldigi mala, mesru bir yoldan malik ol-

masi gibi sebcplerlc ccza (had) dUsmekiedir. Bu-

na gore mezkur cezasmw uygularunasi hayli na-

dir olacak. fakat hirsizlarut ensesinde bekleyen

bir kihc gibi sucu engelleyecekiir.)

40. Bilmez misin ki. goklerde ve yer-

de nc varsa hcpsinin miilkiyeii AUah'a

ailtir; diledigine azap eder ve diledigini

bagisjar. Allah her seye hakkiylc kadir-

dir.

41. Ey Resul! Kalplcri iman ctmedigi

halde agizlanyle «inandik» diyen kim-

selerden ve yahudilerdcn kiifiir iginde

kos,u§anlar(/rt halt) seni uzmesin. On-
lar durmadan yalana kulak verirlcr, vc

sana gelmcycn (ban) kimselere kulak

veririer; kelimclcri ycrlcrindcn kaydi-

np dcgi§tirirler. «Eger size su verilirse

hemen aim, o verilmezse sakmin!» dcr-

ler. Allah bir kimscyi §a§kinliga (fitne-

ye) dusurmek isterse, sen Allah'a kar§i,

onun lehine hicbir §ey yapamazsin. On-
lar, Allah'in kalplerini lemizlemek iste-

mcdigi kimsclcrdir. Onlar icin dunyada

rezillik vardir ve ahirene onlara mahsus
biiyiik bir azap vardir.

(HUkmU ve ir$adi umuirri olmakla beraber

ayelin husus! bir gclis, sebebi vardir: Medine'de

yahudi loplumu icinde meydana gclcn bir zina

Uzcrine iclerinden bazilan «Muhammcd'e gidin.

tasjama ce/.asi (rccm) dismda bir ceza verirse bu-

nu kabul eder ve Allah'a karsi hUccct olarak kul-

larunz» dediler. Peygamber (s.a.)e gelinceO he-

men hUkOm vermedi, manevi baski ile onlan si-

ki§iirdi ve Tevrai'ia bu sucun cczasimn recm ol-

dugunu onlara iliraf eitirerek oyunlariru bozdu.)
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42. Hep yalana kulak verir, durmadan
haram yerler. Sana gehricrsc. ister ara-

lannda hiikum vcr, ister onJardan yiiz

cevir. Egeronlardan yiiz cevirirsen sana

higbirzarar veremczlcr. Ve egerhukiim
vcrirsen, aralannda adaletle hiikmet.

Allah adil olanlan sever.

(Hz. Pcygambcr'in (s.a.) hakimlik ve hakcm
ligini kabul cdip cunemekte ehJ-i kiiap muhay-
yerolduklan gibi (adli muhtariyet) Resulutlah da
bunu kabul elmeklc muhayyerdir. Biraz ileridc

gelecek olan 49. aycl ile bu ayet iki fjekilde uzla$-

urilmmir: a) 42 numarali aycl 49. ile neshedilmi$
olup Hz. Pcygamber onlar hakkmda hokum ver-

mckle ytlkumludUr. b) Muhayyerlik neshedil-

memiflir; Peygambcr hukum vermeyi lercih

ederse ancak Allah in indirdigi vahiy ile hlikrne-

decektir.)

43. icinde Allah'm hiikmii bulunan
Tevrat yanlannda oldugu halde nasil se-

nt hakem kiliyorlarda sonra, bunun ar-

kasindan yiiz ccvirip gidiyorlar? Onlar
inanmi§ kimscler degildir.

44. Biz, icjnde dogruya rehberlik ve
nur oldugu halde Tevrat'i indirdik. Ken-
dilerini (Allah'a) vermis, peygamberler
onunla yahudilere hiikmcdcrlcrdi. Al-
lah'm Kitab'im korumalan kendilerin-
den istendigi icjn Rablerine teslim ol-

mu§ zShidler ve bilginler de (onunla
hiikmederlerdi). Hepsi ona (hak oldu-

iuna) sahillerdi. §u halde (Eyyahudi-
ler ve hakimlerf) Insanlardan korkma-
ym, benden korkun. Ayetlcrimi az bir

bedel kar§iligmda satmayin. Kim Al-
lah'm indirdigi (hukiimlcr) ile hiikmet-

mezse i§tc onlar kafirlerin la kcndileri-

dir.

45. Tcvrat'ta onlara §0yle yazdik: Ca-
na can, goze goz, buruna burun, kulaga
kulak, dise di§ (kar§ilik ve cezadir).

Yaralarda kisasiir (Heryaralama misli

ile cezalandinhr). Kim bunu (kisasi)

bagisjarsa kendisi icjn o kcffSret olur.

Kim Allah'm indirdigi ile hOkmelmezse
i§te onlar zalimlerdir.

(Allah'm indirdigi hllkumlcr ile hukmeune-
ycnlere U9 nokladan bakilmis,; O'nu inkar manasi
la^idigi iv in «kafu*»; Allah'm hUkmil adalet. onun
ziddi zuliim oldugundan «zalim» denilmi^tir.

47. aycilc ise Allah'm emrinden $iki$ manasi gfl-

zonime alinarak «fasik» denilcceklir.)
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46. Kendinden Once gclcn Tevrat'i

dogrulayici olarak peygamberlerin iz-

leri iizerine, Merycm oglu Isa'yi arkala-

nndan gbnderdik. Vc ona, icinde dogru-

ya rehberlik ve nflr bulunmak, oniindeki

Tevrat'i tasdik etmek, sakinanlara bir

hidayei ve Ogiit olmak Gzcrc Incil'i ver-

dik.

47. lncil'e inananlar, Allah'in onda in-

dirdigi (hukumler) ile hiikmcisinlcr.

Kim Allah'in indirdigi ile hukmelmezse
i§le onlar flsiklardir.

48. Sana da, daha Onceki kitabi dog-
rulamak ve onu korumak tizere hak ola-

rak Kilab'i (Kur'an'i) gOnderdik. Amk
aralannda Allah'in indirdigi ile hiikmet;

sana gclcn gcrcegi birakip da onlann ar-

zulannauyma. (Ey ummetler!) Hcrbi-
rinize bir $criat vc bir yol verdik. Allah
dilescydi sizlcri birtek ummel yapardi;

fakat size verdigindc (yol ve seriatler-

de) sizi denemek icin (boyle yapu).

Oyleyse iyi isjerde birbirinizle yan§m.
Hcpinizin dbnu§u Allah'adir. Artik si-

ze, uzerinde aynhga du§tiigunuz $eyle-

n(n gergek taraftnt) O haber verecek-

tir.

(Allah'a inaami^. peygambcrlcrc ilmmel ol-

mu$ dilnya insanlan. farkli gonljler, politika vc

menfaaLleryUztinden birbiriyle ugra$acak, birbi-

rini yiyecek yerde peygambcrlcrinin ^agirdigi

hayirh hcdcflcre vanru yolunda yan$ icinde ol-

mahdirlar.)

49. (Sana su tallman verdik): Arala-

nnda Allah'in indirdigi ile hiikmei ve
onlann arzulanna uyma. Allah'in sana
indirdigi hUkiimlerin birkismindan se-

ni saplirmamalanna dikkat ct. Eger (hu-

kiimden) yiiz ccvirirlcrsc bil ki (bunun-
la) Allah ancak, giinahlannm bir kis-

mini onlann ba§ina bclS ctmek ister. in-

sanlann bircogu da zaien yoldan cik-

mi§lardir.
(Ciinahlarin dtinyada ba$a bcla olmasi anar§i,

kali), silrgiln, esarei gibi musibet fclakct ve ib-

tilalarda kendini gOslcrmekledir. Allah Teala
gUnahJari bu bcla ve musibetlere sebep kilmakta-

dir. Gtmahkarhklanna ragmen refah icindr.-

olanlara gclince bunlarin biKUn ce/alari ahirete

kalmakladir.)

50. Yoksa onlar (Islam oncesi) cahi-

liyc idaresini mi anyorlar? Iyi anlayan
bir topluma gore, hiikumranligi Al-

lah'tan daha giizel kirn vardir?
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51. Ey iman edenler! Yahudilcri vc
hiristiyanian dost edinmeyin. Zira on-

lar birt»irinin dosiudurlar (birbirinin ta-

rqfini tutarlar). icinizdcn onlan dosi tu-

lanlar, onlardandir. §iiphcsiz Allah,

zalimler topluluguna vol gostermez.

52. Kalblcrindc hastahk bulunanla-

nn: «Ba§imiza bir fclfikctin gclmcsin-

dcn korkuyoruz» diyerek onlann arasi-

na ko§u§tuklanni gflriirsiin. Umutur ki

Allah bir fctih, yahut katindan bir emir
gctirecek de onlar, iclerinde gizlediklc-

ri $eydcn dolayi pi§man olacakJardir.

(Baska dindcn olanlar. dzcllikle yahudiler ve
hirisiiyanlar muslumanlann dostu olmazlar; on-
lar ancak birbirinin dostu olur, birbirini destek-

lerler. Zaman /.aman muslilmanlara yaklasrnala-

n, kendi menfaaUeri bunu gerektirdigi ifindir.

MUslurnanlarin bunu unuimamalan ve kendi
aralarindaki dostlugu gUclcndirmclcri zamridir.

MUslUmanlarin arasma si/.an iki yUzlUler, fela-

kei lellalligi yaparak onlan, kafirlere yttneltmek

isterler; iman ehlinin bunlardan da sakinmasi ge-

rekmektcdir.

)

53. (O zaman) iman edenler: «Bunlar

midir sizinlc bcrabcr oldukJanna biitiin

gucleriyle yemin edcnler?» diyccekler-

dir. Onlann biitiin yapnklan bo§a git-

mi§tirde kaybcdcnlcrdcn olmu§lardir.

54. Ey iman edenler! Sizden kirn di-

ninden donerse (bilsin ki) Allah, scvdi-

gi ve kendisini seven miiminlcre kar$i

aleak gOniillii ($eflcatli), kSfirlere karsi

onurlu vc zorlu bir toplum getirecektir.

(Buntar) Allah yolunda cihad ederler

ve hicbir kinayamn kinamasindan
korkmazlar (higbir kimsenin kinamast-

na aldirmazlar). Bu, Allah'in, dilcdigi-

ne vcrdigi Ititfudur. Allah'in liitfu ve il-

mi geni§tir.

(Islam'a hi? girmerni$ kafirler He muslUman-
lann i^indc bulunan mUnafiklardan ba$ka bir de
mUrtedlcr vardir; bunlar. evvelce muslUman ol-

dukJan halde sonradan dinden ddncn, Islam'i ter-

kcden bcdbaht kis.ilerdir. Hz. Peygamber (s.a.)

?.amanindan beri Islam dunyasinda az da olsa ir-

tidai olaylari olmu;, bazi $ahis veya guruplar

Islam'i icrkcimijlcrdir. Ancak bunlarin, Islam'tn

yayilmasina vc ya$amasina hicbir /.arari olma-
mis,, Allah'm. cihani ayduilalmak icin yaktigi

mes/ale her gecen gun biraz daha kuwcilcncrek

yanmi$ ve is.iklanm be? kitaya ulashrmisjir.

Tarih boyunca bircok toplum Islam'm bay-
raktarhgim yapmis.. onun bayragi hie yerc dti$-

memis,tir. Insanlar yeryuzUnde yas,adiklan mUd-
detcc de Islam Ummcundcn bir lopluluk daima
hakki ayakia luiacak ve bayragi tas,iyacaktir.)

55. Sizin dostunuz (veliniz) ancak

Allah'lir, Resuliidur, iman edcnlcrdir;

onlar ki Allah'in emirlcrinc boyun cgc-

rek namazi kilar, zekSn verirler.

56. Kim Allah'i, Resuliinu ve iman
edcnlcri dost cdinirse (bilsin ki) iisttfn

gelecek olanlar suphesiz Allah'in tarafi-

m tutanlardir.

57. Ey iman edenler! Sizden once
kcndilcrinc Kitap verilenlerden dininizi

alay ve oyun konusu cdincnlcri vc kafir-

leri dosi edinmeyin. Allah'tan korkun;

eger miiminler iscniz.
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58. Namaza cagirdigimz zaman onu
a Iay ve eglence konusu yaparlar. Bu
davrani§, onlann du§uncmeyen birtop-

lum olmalanndandir.

59. (Onlara) §ttyle dc: Ey kitap chli!

Yalnizca Allah'a, bize indirilene ve da-
ha once indirilene inandigimiz icjn mi
bizden ho§lanmiyorsunuz? Oysa $ogu-

nuz yoldan gikmis, kimselersiniz.

(Yahudi)erdcn bir gurup mlistilmanlara hita-

ben: «Sizden ve diiunirden daha ktiiii bir toplum
ve din bilmiyoruz» diye hakaret ctmi^lerdi. Al-

lah, bunu diyenlerin. ger^eklen 90k ktitil olan va-

siflannt as,agidaki ayetie sayarak hakaretlerine

mukabclc ve miislumanlari Icsclli cimi§ur.)

60. De ki: Allah katinda yen bundan
daha k6rii olani size habcr vcrcyim mi?
Allah'in lfinetledigi ve gazap ertigi. ara-

lanndan maymuniar, domuzlar ve tflgu-

ta tapanlar gikardigi kimselcr. I§te bun-

lar, yen (durumu) daha kotii olan ve
dogm yoldan daha ziyadc sapmis, bulu-

nanlardir.

(«Tagut* kelimesinin izahi ic.tn. Nisa surest

60. ayetin afiklamasina bakiniz.)

61. Yaniniza inkSrla girip yine inka-

rla cikliklan halde size geldiklerinde

«inandik» derler. Allah gizlediklerini

daha iyi bilmektedir.

62. Onlardan bircogunun giinah, du§-

manlik ve haram yemede yansjtiklanni

gorursiin. Yapuklan ne kadar kotudur!

63. Din adamlan ve itimlcri onlan,

giinah olan sOzleri sOylemekien ve ha-

ram yemckten mcnctsclcrdi ya! i§lcdik-

leri (fuller) ne kotudiir!

64. Yahudilcr, Allah'in cli baghdir
(siktdir) , dediler. Hay dedikleri yuziin-

den elleri baglanasi ve ISnct olasilar!

BilSkis, Allah'iniki elleri agiktir.diledigi

gibi verir. Andolsun ki sana Rabbinden
indirilen, onlardan cogunun azginligim

ve kufrunii aritinr. Aralanna, kiya-

mcic kadar (siirecek) dugmanhk ve kin

soktuk, Ne zaman sava§ icin bir ales,

yakmi§larsa (fitneyi uyandirmiflarsa)
Allah onu sbndurmu§tur. Onlar yeryu-

ziindc bozgunculuga ko§arlar, Allah isc

bozgunculan sevmez.
(Kafirlerin savas, ve Time ate$ini yakmalan hi?

cksik olmami$tir. Asirlar boyu hem kendi arala-

nnda sava$mi$lar. hem de birle$etek mUsluman-
lara saldirmi§lardir. Aynca miislumanlari birbi-

ii no diis.Urmek i^in yilzlerce, binlerce planlar

yapmi§. teriip ve dUzcnler hazirlaminardir. Bli-

ittn bunlara ragmen Allah'in nurunu sondUrmeye
guc,lcri yelmcmiflir. Dinleri ayni olanlar bile ay-

nlmi';, birbirlerine karji kin ve dusjnanhk duy-

gulari ncslemi;, korku ve endive i<jindc y alarms,
veya savas,mi§lardir.)
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65. Eger ehl-i kilap iman edip (kotu-

liiklerden) sakinsalardi, herhalde
(gegmi$) kotiiliiklcrini Oner ve onlan
nimcti bol ccnneilere sokardik.

66. EgeronlarTcvrafi, incil'i ve Rab-
lcrinden onlara indirileni (Kur'an'i)

dogru duriist uygulasalardi, suphesiz

hem ustlerinden, hem de ayaklanmn al-

tmdan yerlerdi (yeralu ve yeriistu ser-

vetlerinden istifade ederek refah iqinde

ya§arlardi). Onlardan asjnhga kacma-
yzn (iktisatli, mutedil) bir zumre vardir;

fakat gogunun yaptiklan ne krJtiidiir!

(Dindar olmak ve dini uygulamak, medeni ve
iktisadi bakimdan loplumlan geri birakmak $6y-

lc dursun rcfah ve mutlulugun zirvesine cikanr.

Dini birakip menfaal felsefcsine gftre hareket

cdcnler, baska milletleri stimttrme yoluna ginik-

lcri i$in gcrilik, sefalet, sava$ ve karga§alara se-

bep olmaktadirlar. Allah'in hUkumranhgina bo-
yun egildigi lakdirde yerytlztmdc hicbir kimse
zencce zulmc ugramayacak, herkes hakkini ala-

cak, zenginlik, bolluk ve refah i me$ru yollarda

arayacak vc 151c o zaman gcikien nimetler yaga-

cak. bolluk ve berekel olacak. yerden de zengin-

likler fi;kiracakiir.)

67. Ey Resfll! Rabbinden sana indiri-

leni teblig et. Egcr bunu yapmazsan
O'nun clciligini yapmami§ olursun. AJ-

lah seni insanlardan koruyacaklir. Dog-
rusu Allah, kaTirler topluluguna rehber-

lik etmcz.

68. «Ey Kiup ehli! Siz, Tevrat'i, in-

cil'i ve Rabbinizdcn size indirileni hak-
kiyle uygulamadikc,a, (dogru) bir scy
(yol) iizerindc dcgilsinizdir» de. Rab-
binden sana indirilen, onlardan cogu-
nun kiifiir vc azginligini elbelte amra-
caktir. KaTirler topluluguna iiziilme.

69. iman edenler ile yahudilcr, sSbii-

Icr vc hiristiyanlardan Allah'a ve ahiret

giiniine (gergekten) inanip iyi amel is-

leyenler iizerine asla korku yoktur; on-

lar uzulccck de degillerdir.

(Onceden bir kimsenin dini ne olursa olsun ve

ne kadar gUnah i§lcmi$ bulunursa bulunsun Son
Peygambcre uyup dogruca iman eder, bundan
5onra da imanin geregtni ya$arsa onun dUnya vc
ahireiie korkacagi hicbir $cy yoktur. SabiTler

hakkmda bk. s.9.)

70. Andolsun ki Israilogullannm
saglam sozunii aldik ve onlara peygam-
bcrler gonderdik. Ne zaman bir pcy-
gambcr onlara ncfislerinin arzu etmedi-
gini (ildht hukiimleri) geurdi ise birkis-

mmi yalanladilar. birkismim daOldiir-

diilcr,
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71. BirbelS olmayacak zannetliler de
kOrve sagir kesildiler. Sonra Allah tev-

belerini kabul etii. Sonra iclerinden co-

gu yinc k6r vc sagir oldu. Allah onlann
yapiiklanm gormektedir.

72. Andolsun ki «Allah, kcsinliklc

Meryem oglu Mesfh'tirw diyenler kaTir

olmu§lardir. Halbuki Mesfh «Ey Israil-

ogullan! Rabbim ve Rabbiniz olan Al-

lah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Al-

lah'a onak ko§arsa muhakkak Allah ona

cenneii haram kilar; amk onun yen
atestir ve zalimler icin yardimcilar yok-
tur» demi§ti.

73. Andolsun «Allah, iigun uctincu-

sudur» diyenler de kafir olmu§lardir.

Halbuki bir lek Allah'dan ba§ka hicbir

tann yoklur. Eger diycgcldiklerinden

vazgecmezlerse, iclerinden kaTir olan-

lara aci bir azap isabet edeccktir.

74. H91a AllarTa tevbe edip O'ndan

bagisjanmayi dilcmiycccklermi? Allah

cok yarligayici, cok esirgeyicidir.

75- Meryem oglu Mcsih ancak bir

resuldiir. Ondan Once de (birgok) resel-

ler gelip gecmis,tir. Anasi da cok dogru
bir kadmdir. Her ikisi de yemek yerler-

di. Bak, onlara delilleri nasil acikhyo-

ruz, sonra bak nasi! (haktan) yuzcevi-

riyorlar.

(Yahudilcr Hz. Isa'nin, namuslu vc bak ire bir

hammdan dogduguna inanmayip. onun anasina
iftira edei, gayrimesru bir birlesmcdcn dogdugu-
nu ileri silrcrler. Kur'an-i Kehm daha ftnee H/.

Isa'nin mucizevi bir s.ckilde nasil yaralildigini

anlatip burada da anasirun dogru diirUsi ve na-
muslu oldugunu zikretmek suretiyle bu ifurayi

rcddclmcklcdir. Ayrica hirisliyanlarin ona ve

anasina tannlik vasfi vermelerini de elle rululur,

gtizle gdriillir bir delil ile reddedip (ttrlitmekte-

dir: Zira her ikisi de yemek yerlerdi. Lann olsaJar-

di yemeye, i^meye ihiiyaf duyarlar miydi!)

76. De ki: Allah'i birakip da sizin icin

fayda ve zarara gOcii yetmeyen §eylere

mi tapiyorsunuz? Hakkiyla i§itcn ve bi-

len yalniz Allah'lir.

77. De ki: Ey Kitap chli! Dininizde

haksiz yerc haddi a§mayin. Daha once-

den sapan, bircoklanni saptiran ve yo-
lun dogrusundan uzakJa§an bir topluma
uymayin.
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78. israilogullanndan kaTir olanlar,

Davud ve Meryem oglu isa diliyle

lSnetlenmi§lcrdir. Bunun sebebi, soz
dinlememelcri vc sinin a§malandir.

79. Onlar, i§lcdikleri koiiilukten, bir-

birini vazgegirmcye cah§mazlardi. An-
dolsun yaptiklan nc kStudiir!

80. Onlardan cogunun, inkar edcnlcr-

le dostluk eitiklerini gflriirsiin. Nefisle-

rinin onlar icin (ahiret hayatlari igin)

Onccdcn hazirladigi sey nc koriidiir: Al-
lah onlara gazabctmisrir ve onlar azap
iginde devamh kahcidirlar!

81. Egcr onlar Allah'a, Pcygamber'e
ve ona indirilcne iman etmi§ olsalardi

onlan (mu§rikleri) dost edinmezlerdi;
fakat onlann cogu yoldan cjkmisjar-

dir.

82. insanlar icerisinde iman cdcnlere

diismanlik bakimindan cn §iddetli ola-

rak yahudilcr He, §irk kosanlan bula-

caksin. Onlar icjnde iman cdcnlere sev-

gi bakimmdan cn yakin olarak da «Biz
hiristiyanlanz>* diyenleri bulacaksin.
Cunkii onlann icinde ke§i§lcr vc rShip-

ler vardir ve onlar btiyukluk laslamaz-
lar.

(Tefsirlerdc. bu ayellerin bahis mevzuu eiligi

hirisiiyanlarin. Habcsjslan'a gb; eden mUslu-
manlari iyi karsilayan ve onlara anlayi? gbsleren
hirisiiyanlar veya Hi. Pcygamber (s.a.) ile ani-
lasma yapan Nccran hirisliyanlan oldugu zikre-

ditmistir. Ancak genel olarak da hirisiiyanlarin.

yahudilere ve musriklere msbetle mOslUmanlara
karsi daha yakin olduklan bir gcrceklir. Ger^i
muiaassip hirisiiyanlarin birleserek lertiplcdik-

lcri ha^li seferleri larihin aci sayfalanni le^kil el-

mis,lir. Bununla beraber dUnyadan el ve eiegini

cekmis. rahiplei ile hirisiiyan bilginlcrinin ve
bunlarm lesirinde kalan hirisiiyanlarin Islam'

a

nisbi yakinliklari bir vakiadir. Hz. PeygambeT'in
zuhurunda bir90k rahip vc ke^is, O'nu sevgi ile

karsilamis vc bcklcncn peygamber oldugunu iu-

raf eimislerdir.)

83. Resule indirileni duydukJan za-

man, tarns, giktiklan gerccktcn dolayi

g6zlerindcn ya§lar bo§andigtm gortir-

stin. Dcrler ki: «Rabbimiz! Iman eilik,

bizi (hakka) §ahit olanlarla bcrabcr

yaz.»
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84. "Rabbimi/in bizi iyilcr arasina

kaimasim umup dururken ni^in AUah'a
vc bize gelcn gcrccgc iman etmeye-
lim?»

85. S6ylcdiklcri (bu) sttzden dolayi

Allah onlara, icjnde devamh kalmak
iizere, zeminindcn irmaklar akan ccn-

ncilcri miikSfat olarak vcrdi. iyi hareket

edenlerin mukflfati i§ie budur.

86. InkSreden ve Syeilerimizi yalan-

layanlara gelince i§lc onlar cchcnnem-
liklerdir.

87. Ey iman edcnlcr! Allah'in size

helal kildigi iyi ve temiz §eyleri (siz

kendinize) haram ktlmaym ve sinin a§-

maym. Allah sinin a§anlan sevmez.

88. Allah'in size helSl ve temiz olarak

verdigi nziklardan yeyin ve kcndisinc

iman etmis. oldugunuz AUah'tan kor-

kun.

(Resulullah (s.a.) bir sohbcllchndc kiyamei
ve ahirettcn bahselmi;. sohbelin tcsirinc kapilan

Ali, Ibn Mesud. Mikdad (r.a.) gibi bazi sahab-

ilei, Gsman b. Maz un'un evinde loplanarak gtin-

dUzleii devamh oru? lulmak, gecclcri uyumadan
namaz kilmak, kadinlanmn yaruna gilmemek. et

yememek ve eski pOsktl elbiscler giymck sure-

tiyle ya$amaya. kalan dmUrlcrini btiyle ge^ irme-

ye. hatta kendilerini kisirla$nrmaya azrnetmi$-

lerdi. Resul-i Ekrem durumu haber alinca hemen
yanlanna geldi ve $6yle buyurdu: «Bcn bdyle bir

kulluk $ckll ile emrolunmadim. Vilcut ve nefisle-

rinizin sizde hakki vaidu; oru$ tutup namaz kilin,

fakat ayni zamanda orucunuzu acip yeyin ve
uyuyun. Ben namaz kilar ve uyumm, oruc miar
ve ifiar ederim, ei yerim ve kadinlarima yakla$i-

nm; benim yolumdart $ikan benden dcgildir.» f$-

Ic bu hadisc Ozerine yukanda mcallertni okudu-
gumuz ayeiler gelmijiir.)

89. Allah, kasiisiz olarak agzimzdan
cjkivcren ycminlcrinizden dolayi sizi

sorumlu tuimaz, fakat bilerek yaptigi-

mz yeminlcrdcn doiayi sizi sorumlu tu-

tar. Bunun da kcff5reti, ailenize yedir-

diginiz yemegin ona hatlisinden on fa-

kirc ycdirmck, yahut onlan giydirmek,

yahui da bir kole azat etmektir. Bunlan
bulamiyan tie giin oruc, tulmalidir. Ye-

min euiginiz takdirde yeminlerinizin

kcffSrcti i§te budur. Yeminlcrinizi ko-

ruyun (onlara riayet edin). Allah size

3yeilerini agikhyor; umulur ki §ukre-

dersiniz!

(Allah (tacrine bilcick yemin eden bir kimse
yeminini yerine geiirmelidir. Eger yeminlc ya-

pacagi i; haram ve ktiKi bir i$ ise bu lakdirdc kdiu
i.i yapmayacak, yemini bozacak vc keffarcti ye-

rine geiireceklir. Keffarei yeminden caymanin
bedeU ve bagi$lanma vasitasi olup ayeue zikredi-

Icn ilk Qc ;cyden birini yapmakla yerine gelir.

Runlara giicu yelmeyen de iic giin oru^ lular.)

90. Ey iman edenler! §arap, kumar,

dikili ta§lar (putlar), fal vc §ans oklan

birer$cytan isj pisliktir; bunlardan uzak

durun ki kurtulusa crcsiniz.
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91. §eytan igki ve kumar yoluyla an-

cak araniza diismanhk ve kin sokmak;
sizi, Allah'i anmakian ve namazdan ah-

koymak isier. Artik (bunlardan) vaz

gcciiniz dcgil mi?

(Islam'dan 6nce Aiaplarda 90k yaygm bir sa-

rap ic,mc ah$kanhgi bulundugu ifin Allah Teala

ilk musliimanlan yavas. yavas. icki yasagina ali$-

iirmis, once onun zararmin faydasindan ?ok ol-

dugunu bildirmi$. sonra i^kili namaz kilmayi ya-

saklamis. ve en sonunda bu aycilc kcsin olarak

sarhosjuk veren ifkileri i^meyi haram kilmisitr.

Yine cahiliyc dcvnndc Aiaplar on adct ok sapi ile

bir nevi kumar ve fans oyunu oynarlardi. Bun la

nn yedisinde ba/.i paylar yazih idi. Uctl dc bo§tu.

Gilvenilir bir kimse, bir lorbarun i;inden bunjan.

kanlanlar adina leker teker cekerdi. Dolu cikan-

lar maldan hisselcrini alir fakirlere verirlerdi.

Bo; cikanlar ise bu malm porasini dderlerdi. Ku-

marlarin belki de en nezihi olmasina ragmen
Islam bunu da yasakiamis, ortaya mal ve para ko-

narak oynanacak hifbir fans oyununa izin ver-

memis. fukaraya yardim cdileccksc bunu hcrkc-

sin. helal kazancindan ayirarak elmesini istemi$-

lir. Ayel icki ve kumar yasaginin en onemli icii-

mai, ahlaki ve din! hikmetlerini ftfiklamistir. 1

1

gili hadisler ile ilim. bunlara ekonomik ve sihhi

scbcpleri de cklemis,tir.)

92. Allah'a itaat edin. Rcsulc dc itaat

edin ve (kotuluklerden) sakmin. Egcr
(itaatten) yiiz cevirirseniz bilin ki

ResGlumuzun vazifcsi apagik duyur-

mak ve bildirmeklir.

93. iman eden ve iyi i§lcr yapanlara,

hakkiyle sakinip iman ettikJeri ve iyi i§-

lcryaptiklan, sonra yine hakkiyle saki-

nip iman ettikleri, sonra da hakkiyle sa-

kinip yapuklanni. cllcrindcn gcldigincc

giizcl yapuklan takdirde (haram hhn-
madan once) lattikJanndan dolayi gii-

nah yokiur. (Onemli olan inandiktan

sonra iman ve iyi amelde sebatttr). Al-

lah iyi ve giizcl yapanlan sever.

94. Ey iman edenler! Allah sizi elleri-

nizin ve mizraklannizin cri§eccgi bir

avlanma ile (onu yasak ederek) dener

ki gizlide (kimsenin gormedigi yerde,

gercekten) kcndisindcn kimin korklu-

gu ortaya ?iksin. Kim bundan sonra si-

nin a§arsa onun icin aci bir azap var-

dir.

95. Ey iman edenler! ihramli iken avi

oldurmcyin. icjnizden kim onu kasten

oldiirursc oldiirdugu* hayvanin dcngi

(ona) cezadir. (Buna) KSbe'ye varacak

bir kurban obnak uzere icinizden adalet

sahibi iki ki§i hukmcdcr (oldurulen
avin dengini takdir eder). Yahut (av-

lanmamn cezasi), fakirleri doyurmak-

tan ibaret bir keffarettir, yahut onun
dcngi onjg tulmaktir. Ta ki (yasak av
yapan) i§inin cezasim taimi§ olsun. Al-

lan ge$mi§i affctmi§tir. Kim bu suc,u

tekrar isjerse Allah da ondan karsjligini

alir. Allah daima galiptir, Oc alandir.
(Burada «oc, alan»aan maksat. kimsenin elli-

gini yamna birakmayan, ma/Ium Iarm inlikamim

alan dcmeklir.)
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96. Hem size hem de yolculara fayda
olmak iizere (faydalanmamz igin) dc-

niz avi yapmak vc onu yemek size helSl

kihndi. Ihramh oldugunuz miiddctcc

kara avi size haram kilindi. Huzuruna
toplanacaginiz Allah'tan korkun.

97. Allah, KSbc'yi, o saygiya lSyik

cvi, haram ayi. hac kurbanini vc (kur-

bamn boynuna asitan) gerdanlikJan

(maddi ve manevi ybnlerden) insanla-

nn belini dogrultmaya sebep kildi. Bu
da Allah'in, goklerdc ve yerde nc varsa

hepsini bildigini vc Allah'in her§eyi bi-

lici oldugunu (sizin de anlayip) bilme-

niz icindir.

98. Biliniz ki Allah'in cezalandirmasi

cetindir ve yine Allah'in bagisjamasi ve
csirgemesi simrsizdir.

99. RcsQle dii§en (vazife), ancak du-
yurmadir. Allah acjkladigiruzi da gizlc-

diginizi dc bilir.

100. De ki: Pis vc ko'tii ilc lemiz ve iyi

bir dcgildir, pis ve kotiiniin coklugu tu-

hafina gitse (yahut ho$una gitse) de (bu
boyledir). Oyleyse ey akil sahipleri!

Allah'tan korkunuz ki kurtulu§a eresi-

niz.

(Bu ayel Islam'in, kemiyclci dcgil. kcyfiycici

olduguna dclalcl ctmckiedir. Aranacak olan cok
dcgil. iyi, temiz vc hclal olandir.)

101. Ey iman edcnlcr! Aciklanirsa

hosunuza gitmeyecek olan §eyleri sor-

mayin. Eger Kur'an indirilirkcn onlan
sorarsaniz size aciklanir. (Aqiklanma-
dtgina gore) Allah onlan affclmi§tir.

(Siz sorup da ba§inua is gikarmayin).

Allah cok bagisjayicidir, acclcci dcgil-

dir.

(Rcsul-i Ekrem (s.a.) » Allah size hacci farz

kildi, hac vazifenizi yapiruz» dedigi zaman birisi

kalkarak «Hcr sene mi ya Rcsulallah?» demis ve
sorusunu Uc kere ickrarlamis,ti. Pcygamberimiz
bir muddet silkul etliklen sonra «Eger evei dc-
seydim her sene farz olurdu; cger her sene farz

olsaydi buna da giicuniiz yetmezdi* buyurdu.
Yukaridaki ayelin gelis, sebebi budur. Allah

unutiugu icin degil. affettigi, kolayhk dilcdigi

icin bazi seylen aciklamaz: sonilar sorarak i$i

gOclcstirmck, Icsri hikmeiine aykindir.)

102. Sizden Once de bir loplum onlan

sormu§, sonra da bunlan inkSr eder ol-

mu§tu.

103. Allah bahira, saMbe, vasfle ve
h5m diye bir §ey (mesru) kilmami§tir.

Fakat kaTirler. yalan yere Allah'a iftira

eunekiedirlcr ve onlann cogunun da ka-

falan cali§maz.

(Islam ftneesi Araplann ban) inany vc adeUe-
rinden bin dc bazi sebep vc bahanclerle biriakim
hayvanlan pullara kurban eimeleri, onlari puilar

adina serbest buakmalari idi. Bu cumlcden ola-

rak bc$ kere doguran ve behind yavrusu dis,i olan
deveye <-bahua>» denir, kulagi cenulir. sagilmaz.

sUtil pudara birakiltrdi. Pui namma serbesi bira-

kilan ve sutilnden yalmzca musafirlerin fayda-

landigi dcvclcrc «saibc» denirdi. Biri crkek, di-

gcri di$i olmak iizere ikiz doguran koyun veya
deveye «vasile» derler, erkek yavruyu puia kur-

ban ederlerdi. On ncsli dollcyen crkek deveye
«ham» denir, o da serbesi birakiludi.)
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104. Onlara, «Allah'in indirdigine ve

RcsuTe gclin» dcnildigi vakit, «Babala-

nmizi iizerinde buldugumuz (yol) bizc

yeter» derler. Atalan hicbir $ey bilmi-

yor ve dogru yol iizerinde buiunmuyor
iseler de mi?

105. Ey imanedcnler! Sizkendinize
bakin. Siz dogru yolda olunca sapan

kimse size zarar vcrcmcz. Mcpinizin d6-

nu§u Allah'adir. Amk O. size yapnkla-

nmzi bildircccktir.

(Bu ayette nemclazimcilik yoktur, ayeli btiyle

anlamak hatalidir. Ilgili ayet ve hadislerin biltii-

niinU bir arada degerlcndirdigimiz zaman cikan

mana §udur: Herkcs kendine, ailcsine ve cevresi-

ne kar$i vazifelerini yapmakla mukelleftir; iyili-

gi emretmc vc yayma, kbtulUgll yasaklama ve

Onlcmc dc bu va/ife icindedir. KisJ burtin bunlan
yaptiklan soma ba^kalarinin yoldan sapmasi on-
dan sorulmaz vc ona zarar da vermez.

Hz. Ebubekir'in actklamalari da bunu leyit

eder: Kays, O'nun bir hulbesinde kendilerine su-

nu sOyledigini naklcuni$ur: «Siz bu ayeli oku-
yorsunuz vc yanhs, levil ediyorsunuz. Ren Allah

RcsulUnun $6yle dedigini duydum: lnsanlar

zalimi gorup de elinden tutarak mam obnazlarsa
Allah'm onlara kendi kaiindan umuml bir azap
gdndcrmcsi yakmdir.*)

106. Ey iman edenler! Birinize Cliim

gelip catinca vasiyct csnasinda iciniz-

den iki adalei sahibi ki§i aramzda §ahit-

lik ctsin. Yahut scferde iken basjmza
rJliim musibcti gelmi§se sizden olma-
yan, ba§ka iki kisj (§ahit olsun). Eger
§upheye diiserseniz o iki §ahidi namaz-
dan sonra alikor, «Bu vasiyei karsjhgin-

da hicbir §eyi satin almayacagiz, akraba

(menfaatine) dc olsa; Allah (igin yapti-

gimiz) §ahilligi gizlemiyecegiz, (aksi-

niyaparsak) bu takdirdc biz elbctte gii-

nahkSrlardan olunjz» diyc Allah iizeri-

nc yemin ettirirsiniz.

107. Bu §ahitlerin (sonradan yalan
soyleyerek) bir giinah kazandiklan an-

la§ihrsa, (§ahitlerin) haklanna tccaviiz

etligi oliiye daha yakin olan (mirasgi-

lardan) iki ki§i onlann yerini ahr ve

«Andolsun ki bizim jjahitligimiz onla-

nn §ahitliginden daha gercektir ve biz

(kimsenin hakktna) tecavuz elmedik,

aksi lakdirde biz, elbctte zalimtcrdcn

oluruz» diyc Allah'a yemin cdcrlcr.

108. Bu (usul), §ahitligi gerektigi §e-

kilde yapmaya, yahut yeminlerinden

sonra, ycminlcrin (mirasgilar taraftn-

dan) rcddedilmcsindcn korkmalanna
(gekinmelerine gare olarak) daha uy-

gundur. Allah'tan korkun ve (O'nu)
dinleyin. Allah, yoldan cikmi$!arlopIu-

luguna rchbcrlik ctmcz.

(Vasiyei miibah seyler, iyilik, ibadet ve hayir-

larla ilgili olabilccefi gibi, bir gun hayalian aynl-

masi mukaddcr olan kisjnin uzcrindcki borclarla

ilgili de olabilir. Bu sonuncusu ile ilgili vasiyei

farzdir. Vasiyctin zayi olmumasi vc hcrhalde ye-

rine geurilmesi icin alinacak tedbirler Allah lara-

findan yukandaki ayetlerde talim edilmi;iir.)
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109. Allah'm peygamberleri loplayip

da «Size ne cevap verildi» dcdigi giin,

«Bizim hicbir bilgimiz yok, $iiphesiz

gizlilikleri hakkiyle bilen ancak sen-

sin» diyeceklerdir.

1 10. Allah o zaman sGyle diyecek:

«Ey Meryem oglu Isa! Sana ve annene
(verdigim) nimetimi hatiria! Hani seni

mukaddes ruh (Cebrait) ile desiekle-

mi§tim; (bu sayede) sen bcsjktc ikcn dc

yetiskin caginda da insanlarla konusu-
yordun. Sana kitabi (okuyup yazmayi),

hikmeti, Tevrat vc incil'i flgrctmistim.

Benim iznimle gamurdan, ku$ seklinde

bir sey yapiyordun da ona iifliiyordun,

hemen benim iznimle o bir ku§ oluyor-

du. Yinc benim iznimle anadan dogma
kOrfl ve alacahyi iyilc§tiriyordun. Olii-

lcri benim iznimle (hayata) cjkanyor-

dun. Hani israilogullanm (seni oldur-

mekien) cngellemi§tim; kendilerine

apagik deliller (mucizeler) getirdigin

zaman iclerinden inkSr edenler, «Bu,
apagik bir sihirden baska bir scy dcgil-

dir» demi§lerdi.

(Bu ayette ve bundan sonraki ayellerde zikre-

dilcn olaganustu hadiscler mucizedir. Mucize-
ler, insanlann giicunii a$an, oiuarin yapmalari

-tabiat kanunlanna g6re- mUmkun olmayan $cy-

lerdir. Ancak tabiat kanunlannin da yaraticisi ve
duzenleyicisi olan Allah, kullarinin kolayca
iman clmelchni. hidaycic kavu$malanni tcmin

maksadiyle peygamberine mucizeler lutfeyle-

mi$tir; bunlar yalmzca Allah'm izin ve kudrciiy-

le, bildigimiz sebepler zinciri di$inda vtlcuda

gelmektedir.)

111. Hani havSrflcrc, «Bana vc pcy-

gamberime iman edin» diye ilham et-

mi§tim. Onlar (da). «Iman ettik, bizim
Allah'a teslim olmus, kimseler (miislu-

manlar) oldugumuza sen de sahii ol»

demi§lcrdi.

(Havariler. Pcygamberimi/in ashabi gibi Hz.

Isa ya, O hayatta ikcn iman eden vc O'na sadakat

g6slcrcn muminlcrdir.)

112. Hani havflriler «Ey Mcrycm og-

lu isa, Rabbin bize gbkten, donaulmis.

bjf sofra indircbilir mi?» demisjerdi. O,
«fman eimi§ kimseler iseniz Allah'tan

korkunw ccvabim vcrmi§ti.

1 1 3. Onlar «Ondan yiyelim, kalpleri-

miz mutmain olsun, bize dogru sOylcdi-

gini (kesin olarak) bilelim ve ona gOz-

leriyle gormii§ §ahitler olalim istiyo-

ruz» dcmijjlcrdi.
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i 14. Mcryem oglu isa §0yle dedi: Ey
Rabbimiz! Bize gokten bir sofra indir

ki, bizim icin, gccmi§ vc gclcccklerimiz

igin bayram vc scndcn bir ayei (mucize)

olsun. Bizi nziklandir, zaien sen, nzik

verenlerin en hayirlisisin.

1 15. Allah da §6yle buyurdu: Ben onu
size §iiphesiz indirecegim; am a bund an

sonra icinizden kirn inkSr cdersc, kfii-

natta hie bir kimseye etmedigim azabi

ona edecegim!

116. Allah: Ey Mcryem oglu Isa! In-

sanlara, «Beni ve anami, Allah'tan ba§-

ka iki tann bilin» diye sen mi dedin, bu-

yurdugu zaman o, «HS§S! Scni tenzih

ederim; hakkim olmayan seyi sOyle-

mck bana yakismaz. Hem ben soylcsey-

dim sen onu suphesiz bilirdin. Sen be-

nim nefsimdekini bilirsin, halbuki ben
senin nefsinde olani bilmem. Gizlili-

kleri eksiksiz bilen yalmzca sensin.

1 17. Ben onlara, ancak bana cmrctti-

gini sOyledim: Benim de Rabbim, sizin

de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin,

dedim. iclerinde bulundugum miiddet-

ce onlar tizcrinc kontrolcii idim. Bcni
vefal eilirince artik onlar uzcrinc gozcl-

leyici yalniz sen oldun. Sen her seyi

hakkiyle gorensin.

118. Egcr kendilerine azap edersen

§uphesiz onlar senin kullanndir (diledi-

giniyaparstn). Egeronlan bagi§larsan

§uphesiz sen izzet ve hikmct sahibisin»

dedi.

119. (Bu konusmadan sonra) Allah
§oyle buyuracaktir: Bu, dogrulara, dog-
ruluklannin fayda vcrcccgi giindiir.

Onlara, icinde ebedi kalacaklan, zemi-

ninden nmaklar akan cennctler vardir.

Allah onlardan razi olmusmr, onlar da
O'ndan razi olmu§lardir. i§tc buyiik kur-

lulus ve kazanc budur.

120. GOklcrin, yerin ve iglerindeki

her scyin mulkiyeti Allah'indir, O, her

§eye hakkiyle kadirdir.

(Tnsanoglu bUltln dilnyaya sahip olsa bile bu

buyiik bir kazanc degildir; ciinkil bu sahiplik ge-

uci.hr vc mecazidir. asii sahip Allah'iir. Aynca
bugUnc kadar kcs/cdilcbilcn, c.api on rmlyar i$ik

yilhk maddi kainat yanuida diinya bir zcrrc de-

gildir. nOyleyse dunya hayatinda ins an icin en

buytlk kazanc^ nedir?« denecek olursa. s,tiphesiz

bu Allah nzasidir. O'nun nzasim kazanan. iyi ve

giizel olan her seyi kazanmis.Ur; oyle iyi ve gttzel

ki, dunyada ona insanlarin eli degil, hayali bile

ula§amaz. Onun i?in mOminlerin birbirine en ha-

yirli duasi vc icsckkUrii "Allah razi olsun!* cum-

lesidir.)
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(6)

ALTINCI SURE
el-EN'AM

En'im surcsi. 165 ayeuir. 91. 92, 93 ve 151,

152, 153. ayctler Mcdine'de. digerleri Mckkc'de
inmi$trr. Surenin bazi ayeilcrindc Araplann,
kurban edilen hayvanlarla ilgili biriakim gele-

nekleri kinandigi icin sureye En'am suresi dcn-
mi$lu\ En'am; koyun, keci, deve, sigir vc manda
cinslerini bir arada ifade edcn bir kelimedir.

BismiUaTiirrahmanirTahirn

1. Hamd, gOkleri ve yen yaratan, ka-

ranlikJan ve aydinhgi var eden Allah'a

mahsustur. (Bunca dyet ve delillerden)

sonra kSfir olanlar (hdla putlari)

Rab'leri ile denk Luiuyorlar.

2. Sizi bir Qamurdan yaratan, sonra
oliim zamanini lakdircdcn ancak O'dur.

Bir dc O'nun katinda muayyen bir ecel

(kiyamet gunii) vardir. Siz hSla §iiphc

ediyorsunuz.

3. O, gOklerde vc yerde tek AUah'tir.

Gizlinizi, agiginizi bilir. (Hayir ve §er-

den) ne kazanacaginizi da bilir.

4. Rablcrinin Syetlerindcn onlara

(kdfirlere) bir Syct gelmeyedursun, o
Syeilerden ille dc ytiz cevirirler.

5. Gercekten onlar. kendilerine Hak
geldigindc onu yalanlamisjardt. Fakai

yakinda onlara alay etiikJeri §cyin ha-
berleri gelecekiir.

(Aycitc zikredilen «Hak»tan maksat Kur'an
ilc Pcygambcr (s.a.)in getirdigi digcr muci/eler-
dir.)

6. Gormedilcr mi ki, onlardan Once
ycryiizUnde size vermedigimiz biitun

imkaiilan kendilerine verdigimiz, gok-
ten lizerlerine bol bol yagmurlar indirip

cvlerinin altindan irmaklar akittigimiz

nice nesillcri helSk ettik. Biz onlan, gti-

nahlan sebebiylc helSk eitik ve onlann
ardindan baska nesillcr yaraiuk.

(Bu iyette Yilce Allah, gccmis kavimlere ver-

digi nimelleri bildirmekte ve bu nimetlere nan-
kdrlUk edip Allah'a isyan edcnlcrin sonunda
helak olduklarini habcr vermekiedir.)

7. Eger sana kSgn iizerine yazilmis,

bir kitap indirseydik dc onlar elleriyle

onu tutmus, olsalardi, yine de inkSredi-
ciler. Bu, apagik buyuden baska bir §ey
degildir, derlerdi.

(Kur'an-i Kcrim ya Cebrail vasitasiyla vcya
vasitasiz olarak Peygamberimize indirilmifltr.

Hangi $ekilde olursa olsun, indirilen ayeiler, ki-

lap halinde degil. sadecc okunarak Peygamber
(s.a.)c ogretilip ezberleuirilmi;tir. Inkircilar
ayeilcri gdrdiiklcri ve i$iuikleri halde bu jckilde-

ki bir vahyi kabul clmeyip. vahyin yazili belgeler

halinde gelmcsini isicdilcr. Ytice Allah, bu ayel-

le Kur'an'in onlarin istedigi $ckilde indirilrnesi

halinde bile kifirlcrin yine inkar edecegini bil-

dirmckicdir. Zira daha once Musa (a.s.)a Tevrat
yazili belgeler halinde indirildigi halde inanma-
yanlar yine Inanmamiflardi.)

8. Muhammed'c (gorebilecegimiz)
birmelck indirilscydi ya! dedilcr. Eger
biz oyle bir melck indirseydik elbelte i§

biurilmis, olur, amk kendilerine gfiz bile

agtinlmazdi.
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9. Eger peygambcri bir melek kilsay-

dik muhakkak ki onu insan surciine so-

karonlan yine diismcktc olduklan ku§-

kuya dus.ururduk.

(§imdi. peygamber insan oldugu i^in, «Scn de
bi/.im gibi bir insansin* diyerck inanmayan
kafirler, o zaman da mclegi insan sQretinde gorc-

cekler vc ona «Biz sen in melek oldugunu nerc-

den bilchm; sen de bizim gibi bir insansin* diyc-

rek onun melek olduguna inanmayacaklar. geiir-

diklerini dinlemeyecekler ve pcygambcrligini
tasdik eimeyeccklerdi.)

10. Sendcn bnceki peygamberlerle de
alay edilmi§, bu yiizden onlaria alay

edenleri alay cnikleri sey (azap) kusati-

vcrmi§ti.

1 1 . De ki: Yeryiiziinde dola§in, sonra
(peygamberteri) yalanlayanlann sonu-
nun nasil olduguna bakin!

12. (Onlara) Goklerde ve yerde olan-

lar kimindir? diye sor. «Allah'indir» de.

O. merhamet etmcyi kendi zalina farz

kildi. Sizi, varhgmda §iiphe olmayan
kiyamet giintfnde elbette toplayacaktir.

Kendilerini ziyana sokanlar var ya i§te

onlar inanmazlar.

13. Gecede ve giindiizde bannan her

sey O'nundur. O her seyi i§itendir, bi-

iendir.

14. Dc ki: Gbkleri ve yen yoktan var

eden, ycdirdigi halde yedirilmeyen AI-
lah'tan ba§kasmi mi dosi edineccgim!
Dc ki: Bana musluman olanlann ilki ol-

mam emredildi ve sakin mu§riklcrden
olma! (denildi).

15. De ki: Ben, Rabbim'c isyan eder-

sem gercekten biiyuk bir guntin (kiya-

metin) azabindan korkanm.

16. O giin kim azapian kurtanlirsa,

gcrgekten Allah onu esirgemi§tir. i§te

apacik kurrulu§ budur.

17. Eger Allah seni bir zarara ugratir-

sa. onu kendisinden ba§ka giderccek
yoktur. Ve eger sana bir hayir verirse,

(bunu da geri alacak yoktur). §iiphesiz

O herseye kadirdir.

(Bu iyette hitap Peygamber (s.a.)edir. ancak
hiikiim umumidir. Yam Allah bir kimseye zarar

vcrmck isierse buitln insanlik bir araya gelse o
zarari gideremez ve ona Allah'in takdir etttgin-

den fazla fayda saglayamaz. Bir kimseye de Al-
lah hayir murat clmis.se btitun insanlik bir araya

gelip o hayn tinlemek isieseler bunu da yapa-
mazlar. £unku hayn da $erri dc yaratan Al-
lah'nr.)

18. O. kullanmn usiiinde hcriurlu ta-

sarrufa sahiptir. 0, huku'm ve hikmel sa-

hibidir, herseyden haberdardir.
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19. De ki: Hangi $ey §ahadetce en bu-

yuktiir? De ki: (Hak peygamber oldu-

guma dair) benimle sizin araruzda Al-

lah §ahittir. Bu Kur'an bana, kendisiyle

sizi ve ula§tigi hericesi uyarmam icjn

vahyolundu. Yoksa siz, Allah ile bera-

ber ba§ka tannlar olduguna §ahiUik mi
ediyorsunuz? Dc ki: «Ben buna sahitlik

etmem.» «0 ancak bir tek Allah'nr, ben
sizin ortak ko§tugunuz §eylerden kesin-

liklc uzagim» de.

(Mckke halki Rcsulullah'a «Senin peygamber
olduguna $ahil yok» dediler. I$te bunun Uzerine

yukaridaki ayel indi.)

20. Kcndilcrinc kitap verdiklerimiz

onu (Resulullah'i) kendi ogullanni ta-

nidiklan gibi tanirlar. Kendilerini zi van

edenler var ya, i§tc onlar inanmazlar.

21. Yalan sflzlerte Allah'a iftira eden-

den veya O'nun Syetlerini yalanlayan-

dan daha zalim kimdir! §iiphe yok ki,

zalimler kunulusa ermezler!

22. Unutma o gtinu* ki, onlan hep bir-

den toplayacagiz; sonra da, AUah'a or-

tak ko§anlara: Ncrcdc bo§ ycrc davasiru

guttiigiiniiz ortaklanniz? diyecegiz.

23. Sonra onlann mazerctlcri, «Rab-
bimiz Allah hakki i^in biz ortak ko§an-

lar olmadik!» dcmcktcn baska bir §cy

olmadi.

(Ahirette lecelli eden hakikat kar$isinda dibv

yadaki hallerinden lamamen vazgecen kimseler

lek All ah'm lanntigini ikrar edccckler, ne care ki

bu ikrar orada bir fayda vermeyecektii. O giln an-

cak ceza ve milkifal gUnttdUr.)

24. GOr ki, kendi aleyhlerine nasil ya-

lan sOylcdiler ve (tann diye) uydurduk-
lan seyler kendilerinden nasil kaybolup
gitti!

25. Onlardan seni (okudugun
Kur'an'i) dinleyenler de vardir. Fakat
onu anlamalanna engel olmak icin

kalplerinin iistiinc perdclcr, kulaklanna

da agirhk verdik. Onlar her luriu muci-

zeyi gfJrseler bile yine de ona inanmaz-
lar. Hatta o kSfirlcr sana geldiklerinde:

«Bu Kur'an eskilerin masallanndan
ba§ka bir §ey dcgildin* diycrck seninle

tartisjrlar.

26. Onlar, hem insanlan Peygam-
ber'e yakla§maktan vazgccirmcye cali-

§irlar, hem de kendileri ondan uzakla-
§irlar. Oysa onlar farkinda olmadan an-

cak kendilerini hclak ederler.

27. Onlann atesjn karsjsmda durdu-

rulup «Ah, kcjykc dtinyaya geri gOnde-
rilsek de bir daha Rabbimizin Syetlerini

yalanlamasak ve inananlardan olsak!»

dediklerini birgOrscn!..
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28. Hayir! Daha once gizlemekte ol-

duklan §eyler (giinahlar) kcndilcnnc
gOriindU. Eger (diinyaya) geri gonderil-

seler yine kendilerine yasak edilcn §ey-

lcrc doneceklerdir. Zira onlar gerccktcn

yalancidirlar.

29. Onlar, hayat ancak bu diinyadaki

hayatimizdan ibarettir, biz, bir daha da
diriltilecek degiliz, demisjcrdi.

30. Rablerinin huzuruna gchrildiklc-

ri zaman sen onlan bir gorsen! Allah:

Bu (yeniden dirilme olayi), hak degil

miymi§? diyecek. Onlar da «Rabbimize
andolsun ki evet!» diyecekler. Allah da,

Oyle ise inkfireiiiginizden dolayi azabi

tadin! diyecek.

31. AUah'm huzuruna c,ikmayi yalan-

layanlar gerccktcn ziyana ugrami§nr.
Nihayet onlara Kiyamet vakti ansizin

gelip caunca, onlar, gunahlanru sinlan-

na yiiklenerek diyecekler ki: «Dunyada
iyi amelleri terkctmcmizden dolayi van
bizeW Dikkat edin, yiiklendikJeri sey ne
kOludur!

32. Diinya hayati bir oyun ve eglen-

ceden ba§ka bir sey degildir. Muttaki
olanlar icin ahirei yurdu muhakkak ki

daha hayirlidir. HSIa akil erdiremiyor

musunuz?

(Ebu Cehil, Peygamber'e: «Biz sana yalanci

demiyoruz. (^iinkU scnin cmin ve sadik olduguna
hepimiz kaniyiz. Biz ancak AUah'm ayetlerini

inkar ediyoruz* demt$ti. Resulullah bu duruma
cok ilzilldu. Allah Teala peygamberiru leselli et-

mek uzete buyurdu ki:)

33. Onlann sOylediklerinin hakika-

ten seni uzmcktc oldugunu biliyoruz.

Asltnda onlar seni yalanlamiyorlar, fa-

kat o zalimlcr acikca AUah'm Syetlerini

inkSr cdiyorlar.

34. Andolsun ki senden Gnceki pcy-
gambcrlcr dc yalanlanmi§ti. Onlar, ya-

lanlanmalanna ve eziyct edilmclcrine

ragmen sabrctlilcr, sonunda yardimi-

miz onlara yeti§ti. Allah'in kelimelerini

(kanuntarini) dcgi§tircbilccck hicbir

kimsc yoktur. Muhakkak ki peygam-
berlerin habcrlcrindcn bazisi sana da
geldi.

35. Eger onlann yiiz ccvirmesi sana
agir geldi ise, yapabilirsen yerin igine

incbilcccgin bir tunel ya da goge gikabi-

lecegin bir merdiven ara ki onlara bir

mucize getiresin! Allah dileseydi, el-

belle onlan hidayet iizcrindc toplayip

birle§iirirdi, o haldc sakin cahillcrden

olma!

(Bu ayeltcn anla$ildigina gore, mucize gos-

icrmek Peygamberin elinde degildir. Peygamber
mucize islcr; fakat Allah dilerse ona mucize ve-

rir. dilcmezse vermez. I;(e bu durum, peygam-
bcrlerin dogru soylcdikicrinin en biiyiik delili-

dir.)
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36. Ancak (samimiyetle) dinleyenler

daveli kabul eder. Olulere gelince, Al-

lah onlan diriliecek, sonra da O'na d6n-
durulecekler.

37. O'na Rabbindcn bir muci/.c indi-

rilseydi ya! dediler. De ki: §iiphesiz Al-

lah mucizc indirmeye kadirdir. Fakat

onJann cogu bilmezler.

38. Ycryuzundc yiiriiyen hayvanlar

ve (gokyUziinde) iki kanadiyla ugan
ku§lardan ne varsa hepsi ancak sizin gi-

bi lopluluklardir. Biz o kilapta hitjbir se-

yi eksik birakmadik. Nihayct (hepsi)

toplanip Rablerinin huzunjna getirile-

cckler.
(Bu ayette yeryuzttndeki bUWn canhlarin in-

sanlar gibi birer tilr olduklari bildirilmekledir.

Tek htlcrelilerden omurgahlara, sUrUngenlcrdcn

ayaklariyla yuruycrUerc ve kanatlanyla anlara

vanncaya kadar bvlliin canlilar milstaktl birer tilr

oIus.iurmakudir. Ancak insan, bu rurlerin en ;e-

reflisidir. Her luJUn kendine has orlak hayat ku-

rallan vardir. Yflce Allah bunlarin hayailarini,

gcrck toplu olarak gcrcksc fcrt fcrt kontrol cder;

ihliyaflarini kar$ilar. Bu durum, yilcc Allah'in

kudreiinin sonsuzlugunu gflstermekiedjr.)

39. Ayetlerimizi yalanlayanlar ka-

ranliklar icjnde kalmi§ sagir ve dilsiz-

lerdir. Allah kimi dilerse onu §a§imr,

dilcdigi kimscyi dc dogni yola iletir.

40. De ki: Ne dersiniz; size Allah'in

azabi gelse veya o kiyamet gelip con-

verse size, Allah'tan ba§kasina mi yal-

vanrsiniz? Dogru sozlii iseniz (soyle-

yin bakalim)!

41. BilSkis yalniz Allah'a yalvanrsi-

niz. O da (kaldirilmasi igin) kendisine

yalvardigimz belSyi dilerse kaldinr; ve
siz ortak ko§tugunuz seylcri unutursu-

nuz.

42. Andolsun ki, senden 6nccki um-
meilere de elgilergOnderdik. Ardindan
boyun cgsinlcr diyc onlan darlik ve has-

taliklara ugratuk.

(Yuce Allah oncekj milledere de peygamber-

lcr g6ndermi$. fakal peygambcrler inkar edil-

mi;. Allah da inkar edenleri $iddetli fakir Iik. has-

talik ve ce^itli afederle cezalandirmi$tir.)

43. Hig olmazsa, onlara bu sekilde

azabimiz gcldigi zaman boyun cgsclcr-

di! Fakat kalpleri iyice katilasu ve sey-

tan da onlara yapuklanm cazip goster-

di.

44. Kcndilcrinc yapilan uyanlan
unuttuklannda, (indirmis oldugumuz
sikinu ve musibetleri kaldmp) uzcrieri-

ne her seyin kapilanni agnk. Nihayei
kendilerine verilenler yiiziinden §imar-
diklan zaman onlan ansizm yakaladik.
birdenbire onlar biitun timitlerini yitir-

diler.

(Onceki Ummcller, kendilerine gdnderilen
peygamberlere iman eimedikleri icin Allah on-
lara cc$itli darlik ve musibeilcr verdi; fakal onlar
ymc inanmadilar. Cenab-i Allah, cezalaruti daha
da arurmak icin onlara biilun nimeUerin kapilan-

ni :\\ u, bol n/ik ve nimctlcrc gamuldulcr. Nunc
tin gercek sahibine §Ukredecekleri yerde zevk ve
safaya daldilar. O nu unutup sehvetlerine teslim

oldular. I§le boyle urn bir sarnojluk ve daleinltk

anmda Allah onlari yakaladi da ncyc ugradiklan-

ni bilemcdiler. ne yapacaklarini dU$ilnmcktcn
aciz kaldilar ve helak olup gitciler.)
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45. Boylecc zulmcdcn toplumun ko-

kii kesildi. Hamd, Slemlerin Rabbi Al-

lah'a mahsuslur.

(Al)ah'm vcrdigi nimclc $ukrcdccckleri yerde

nankdrluk cutler, b6ylece kendilcrine zulmetti-

ler YUcc Allah da ycrylizUnu onlarin zulUm ve

kUfilrlcrindcn icmizlcmck i^in onlar) hclak el

46. De ki: Ne dersiniz; eger Allah ku-

laklannizi sagir, gozlcrinizi kbr eder,

kalplerinizi dc muhurlcrsc bunlan size

Allah'ian ba§ka hangi lann geri verebi-

lir! Bak, delillcri nasil acikliyoruz. On-
lar hala yiiz ceviriyorlar!

47. De ki: SOyler misiniz; size AI-

lah'in azabi ansizin vcya acikca gclirse,

zalim toplumdan ba§kasi mi hclSk
olur?

48. Biz, peygamberleri ancak miijde-

Icyicilcr ve uyancilar olarak grjndcririz.

Kim iman eder ve kendini duzeltirse on-

lara korku yoktur. Onlar uzuntii dc Qck-

meyecekler.

49. Ayctlcrimizi yalanlayanlara ge-

lince, yoldan gikmalanndan dolayi on-

lar azap cckcccklcrdir.

50. De ki: Ben size, AUah'in hazinele-

ri benim yanimdadir, demiyorum. Ben
gaybi da bilmem. Size, ben bir melegim
de demiyorum. Ben, sadece bana vah-
yolunana uyanm. De ki: KOr ile gOren
hie bir olur mu? Hie du§unmez misi-

niz?

(Mtisrikler. Resulullah (s.a.)a «Sen Allah la-

rafindan gdnderilmis, bir peygamber isen Al-

lah'dan isle dc bxzc dilnya nimcUcrini bol bol ver-

sin, aksi haldc sana inanmayiz* dcdilcr. Bunun
ilzehne bu ayei indi ve Peygamberin. insanlari

zenginles^irmek in dcgil. onlaia gcrc,cgi icblig

elmek icin gonderildigi ifade edildi.)

51. Rablerinin huzurunda toplana-

caklanndan korkanlan onunla (Kur'an

ile) uyar. Onlar icin Rablerinden ba§ka

nc bir dosl, ne de bir araci vardir, bclki

sakirarlar.

52. Rablerinin nzasini isieyerek sa-

bah ak§am O'na yalvaranlan kovma!
Onlarin hcsabindan sana bir sorumlu-

luk; senin hcsabindan da onlara herhan-

gi bir sorumluluk yokrur ki onlan kovup
ta zalimlcrdcn olasin!

(Kureys, bliyilkleri Resulullah (s.a.)m yanuia
geldikleri zaman fakir muminlenn yanlarinda

bulunmasiru isicmiyorlardi. Resulullah da onla-

nn istcklchnc uyarak bu milminlcri yarundan ci-

karmak istedi. Bunun iizerine Cenab-i Halt, Pey-
gambcrimizi yukandaki ayetle uyardi.)
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53. oAramizdan Allah'm kendilcrine

luiuf ve ihsanda butundugu kimseler de
bunlar mi!» dcmcteri igin onlann bir

kismmi digerleri ile i§te biiyle imtihan

ettik. Allah §ukredenleri daha iyi bilmez

mi?

(Kafirler, iman ^ercfine crmis, fakir milminle-

rin, Peygambenn yarunda kendileriyle ayru sevi-

ycde luiulmalaiini hazmcdemedilei. Halbuki

Allah kalinda zengin-fakir ayiruni yoktur, tls-

runlilk iman vc takvaya dayanmakudir Onlar bu
sekilde bir imiihana labi lutuldular, inananlar ka-

zandilar, gurumna yediremeyenler ise kaybetti-

lcr.)

54. Ayetlerimize inananlar sana gel-

diginde onlarade ki: SclSm size! Rabbi-

niz merhamet etmeyi kendisine yazdi.

Gercek §u ki: Sizden kim, bilmcycrck

bir kOriiltik yapar, sonra ardindan levbe

cdip de kendini l.slah ederse, bilsin ki

Allah 90k bagisjayan, 90k csirgeyen-

dir.

55. BOylece suclulann yolu belli ol-

sun diyc Syctleri iyicc a^ikliyoniz.

56. De ki: Allah'in di§inda taptigmiz

scylere tapmak bana yasak edildi. De ki:

Ben sizin arzulanmza uymam, aksi hal-

de sapitinm da hidayete erenlerden ol-

mam.

57. De ki: §iiphesiz ben Rabbimden
gelen apac,ik bir delile dayaniyorum,

Siz isc onu yalanladiniz. fabucak gel-

mcsini istediginiz (azap) benim yarum-

da degildir. HUkiim ancak Allah'indir.

O hakki anlalir ve O, dogru hiikiim ve-

rcnlerin en hayirhsidir.

(Kafirler, inanmadiklari icin Uzerlerine gdk-

(en las, yagdinlmasi yahut acikh bir azaba ugra-

tibnalari gibi bir mucize istiyorlardi. Halbuki

Islam davasi daha yeni bas.lamis.ii. O yoluna de-

vam edecek. akli ve ilmi delilierle her (arafa y 1

yilacakli. Dolayisiyla onlann isledigt sekilde bir

azabi Peygamber istemedigi gibi Allah da gdn-
dcimcdi.)

-

\a_5jjJ% ]sa jUj_/>sjI>

58. De ki: Acele istediginiz sey be-

nim elimde olsaydi, elbcttc benimlc si-

zin aramzda i§ bitirilmi§li. Allah zalim-

leri daha iyi bilir.

59. Gaybin anahtarlan Allah'in ya-

nindadir, onlan O'ndan ba§kasi bilmez.

O, karada ve denizde ne varsa bilir;

O'nun ilmi di§inda bir yaprak bile dii§-

mez. O yerin karanliklan icjndeki tek

bir laneyi dahi bilir. Ya§ ve kuru ne var-

sa hepsi apacik bir kitapiadir.
(Goklerde ve yerde ins an ilminin kc^f cdip in-

sanligin istifadesine sunamadigi nice hazincler

vardir ki Allah bunlan bilir, zamani geldiginde,

diledigini insanhgin istifadesine sunar, diledigi-

ni de kendi ilminde sakli lutar. I;le gaybin anah-

larlarindan maksai bunlar olmahdir.)
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60. Geceleyin sizi fllduren (oldurur

gibi uyutan), giindiizun de ne isjedigi-

nizi bilen; sonra belirlenmis ecel ta-

mamlansm diye giindiizun sizi dirilten

(uyandiran) O'dur. Sonra dOnUsuniiz

yine O'nadir. Sonunda O, yapuklannizi

size haber verecektir.

61. O, kullanrun iistiindc yegfinc kud-

ret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu-

lar g6nderir Nihayct birinizc 6lum gcl-

di mi elcjlerimiz (gorevli melekler)

onun canini alirlar. Onlar vazifede ku-

SUr etmezlcr.

62. Sonra insanlar gercek sahipleri

olan Allah'a dondurulurler. Bilesiniz ki

hiikum yalniz O'nundur ve O hesap go-
renlcrin en gabugudur.

63. De ki: Karanm vc denizin karan-

liklanndan (tehlikelerinden) sizi kirn

kurtanr ki? (O zaman) O'na gizli gizli

yalvararak «Egcr bizi bundan kurtanr-

san andolsun sUkredenlerden olacagiz»

diye dua edcrsiniz.

64. De ki: Ondan vc butiin sikintilar-

dan sizi Allah kunanr. Sonra siz yine

O'na ortak kosarsimz.

65. De ki: «Allah'in size ustiinuzden

(gokten) veya ayaklanmzin altmdan
(yerden) bir azap gondcrmcge ya da
birbirinizc dii§Uriip kiminize kiminizin

hincmi latlimiaya gucii yeter.» Bak, an-

lasinlardiye ayeUerimizi nasil agikliyo-

ruz!
(Onceki kavjmler kendilerine gondcnlen

peygamberlere iman eimeyip isyan vc taskinlik-

lara devam edince Allah. orUann bazilarinm Uze-

rine gokien tas. yagdinp hclak ctli, mcmlekeileri

las, yigira haline geldi; bazilarim da s,iddctli dep-

remle helak eiii. memlekederini viranclcre ce-

virdi, bir kismim da ic kans,iklik)arla birbirine

kirdirdi. I$ic bu ayei-i kerime o olaylara i^arel

cderek son Peygamberin ttmmeuni uyarmakta-
dir.)

66. Kur'an hak oldugu halde kavmin
onu yalanladi. De ki: Ben size vekil (ke-

fil) .dcgilim.
(Ayclui son climlcsi ile Resulullah'in gorevi-

nin leblig ve ikazdan ibarei oldugu bcliriilmis,-

lir.)

67. Her habcrin gergcklesecegi bir

zaman vardir. Yakinda siz dc gergegi

bileceksiniz.

68. Ayctlcrimiz hakkinda ileri geri

konusmaya dalanlan gordiigundc, on-

lar baska bir soze geginceye kadar on-

lardan uzak dur. Egcr seytan sana unut-

lurursa, hatirladiklan sonra amk o
zalimlcr toplulugu ile oturma.

(Ba/i hikmeilcre binaen Mekke devtinde

mu^riklere kar$i sava§a izin verilmedi. Dolayi-

siyla musrikler Allah'in ayederiyle alay edip on-

tari eglenceye aldiklarinda dogrudan mildahale

cdilcmiyordu. Onun i^in bu gibi durumlarda on-

lari terkcimek Peygamber (s.a.)e emiedildi. §a-
yet seytan unutturursa hatuiadigi andan ilibaien

onlarla oiurmasi yasaktandi. Ayel Resulullah

(s.a.)e hitap etrnekle birlikle hukmu umumidir.

iimmetinc de $amildu\ BugUn de Allah'in ayede-

riyle alay edildigini gbren bir mUslUman. engel-

lemeyc gttcil yetmiyorsa o mcclisi icrk elmeli-

dir.)
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69. TakvS sahiplerine, inanmayanla-

nn hesabmdan herhangi bir sorumluluk

yoktur. Fakat bclki korunurlardiye ha-

tirlatmak gerekir.

70. Dinlcrini bir oyuncak ve bir eg-

lence edinen ve diinya hayatirun aldaiti-

gi kimselcri (bir tarafa) birak! Kazan-

diklan sebebiyle higbir nefsin felSkete

dtigar olmamasi igin Kur'an ile nasihat

et. O nefis igin Allah'tan ba§ka nc dost

vardir, ne de §efaatci. O, btUUn vanm
fidyc olarak verse, yine de ondan kabul

edilmez. Onlar kazandiklan (giinah-

lar) yiiziinden lie lake sUriiklenmis.

kimselerdir. inkSr ettiklerindcn dolayi

onlar icin kaynar sudan ibarct bir icecek

ve elem verici bir azap vardir.

71. De ki: Allah'i birakip da bize fay-

da veya zarar veremeyecek olan seylerc

mi tapalim? Allah bizi dogru yola ilet-

liktcn sonra §eyianlann sapunp saskiri

olarak cole du§urmck istediklcri, arka-

dasjannm ise: «Bize gel!» diye dogru

yola cagirdiklan saskin kimse gibi gcri-

sin geri (inkdraliga) mi dondiirulece-

giz? Deki: Allah'in hidaycti dogru yo-

lun la kendisidir. Bize aJemlerin Rabbi-

ne tcslim olmamiz cmredilmisnr.

(Bu ayct, tevhidi kabul etiikten sonra s.irke do-

nen, Ick bir ilaha kulluk lie cc$uli ilahlara Iculluk

arasinda tereddUl eden kimscnin ;a$kinhgim,

hayretim canh ve mti$ahhas bir §ekilde lasvir

ediyor. $eytanlar onu aldalip Allah'in yolundan
sapurmisjar, kUfre ilmi$lerdir. Bu halde $a$kin

s.as.kin dola$irken. Peygamber ve muminler *Bi-

ze gel» diye dogru yola cagirmaktadirlar. I$ie

akilh ve basirelli insana du§cn, lereddudden siy-

nlarak, peygamber ve mUminlerin cagnsina uy-

mak ve imanin sagladigi huzur ve cmniycLc ka
vusmakor.)

72. «Namazi dosdogru kilm ve Al-

lah'ian korkun» (diye de emredildik ).

O, huzuruna vanp toplanacaginiz Al-

lah'tir.

73. O, gokleri ve yen hak (ve hikmet)

ile yaratandir. «01!» dedigi giin her§ey

oluverir. O'nun sozii gercckiir. Sflr'a iif-

lcndigi giin dc hukiimranlik O'nundur.

Gizliyi ve agigi bilendir ve O, hikmet

sahibidir, her seyden haberdardir.

(«Sur», dUnya olcUleriyle mahiyetj kavrana-

mayacak bir sey olup, Allah Resulu larafindan

boynuza ben7ctilmi^lir. Sura Uflemekle gOrevli

melek Israfil (a.s.)dir. Iki defa Ufleyecek. birinci-

dc kainaiiaki canlilar yok olacak. ikincide ise bu

lUn canlilar tekrar dirilip kalkacaktir.)
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74. ibrahim, babasi Azcr'c: Birtakim

putlan tannlar mi ediniyorsun? Dogru-
su ben seni de kavmini de apacjk bir sa-

piklik icmde goriiyorum, cicmisti.

(Hz. Ibrahim'in kavmi Irak'ta ya^ayan Kelda-

nller idi. Yildizlara, gbk cistmlchnc lapuklan gi-

bi putlara da laparlardi. Hz. Ibrahim babastrun ve
kavminin putlara taptiklanni gbrunce onlari sen

bii dille kinadi, putlarin tapilmaya layik olma-
diklanru. Allah ilc insanlar arasinda vasila ola-

mayacaklanru halta onlardan hicbir fayda ve za-

rarin gelemeyecegini bildirdi.)

75. Btfylece biz, kesin iman edcnlcr-

den olmasi icjn ibrahim'e gtfklerin ve
yerin melekOtunu gOsteriyorduk.

(MelekGt. izzel ve hukumranlik demektir.

YOce Allah. Hz. Ibrahim'e gflklerdeki hukilm-

ranligini ve hilkilmranliginm azamclini gdster-

mi§tir.)

76. Gecenin karanhgi onu kaplayinca

bir yildiz gordii, Rabbim budur, dcdi.

Yildiz batinca, baianlan sevmem, de-

di.

77. Ay'i dogarken gOriince, Rabbim
budur, dedi. 0 da batinca, Rabbim bana

dogru yolu gOsiermezse elbette yoldan
sapan topluluklardan olurum, dcdi.

78. Giincsj dogarken gflriincc de,

Rabbim budur, zira bu daha buyiik, de-

di. O da batinca, dcdi ki: Ey kavmim!
Ben sizin (Allah'a) ortak ko§tugunuz
seylerden uzagim.

79. Ben hanlf olarak, yiiziimu gOkleri

ve yen yokian yaratan Allah'a cevirdim

ve ben mu§riklerden degilim.

(-Hanif» Allah'i bir bilen. Hakk'a ydnclen ve

batildan hosjanxnayan anlamiru ifade eder.

Hz. Ibrahim'in bu davranismdan maksal, ger-

$ekien Allah'i aramak mi, yoksa gOk cisimterine

tapanJan kinamak. onlarin gittigi yolun yanhs, ve
yapliklarinin bir sapikhk oldugunu gtisiermek

midir? Bu hasusLa miifcssirler ihiilaf ctmisjerdir.

Ancak ikinci g6nJ; ger^ege daha yakindir. £un-
kll 74. ayette pudara taptiklan ifin babasim ve
kavmini agir bir dille kinamasi Hz. Ibrahim'de
levhid inaneinin mevcul otdugunu gtislcrmekte-

dir. Niiekim 78. ayetin sonu da bunu vurgular.)

80. Kavmi onunla tarti§maya girisa.

Onlara dedi ki: Bcni dogru yola iletmi§-

kcn. Allah hakkinda benimle tarti§iyor

musunuz? Ben sizin O'na ortak kosju-

gunuz §eylerden korkmam. Ancak,
Rabbim'in bir §ey dilemesi haric. Rab-
bimin ilmi her§eyi ku§atmi§tir. Hiila ib-

ret almiyor musunuz?

81. Siz, Allah'in size haklannda hig-

bir hiikiim indirmedigi §eyleri O'na or-

tak kosmaktan korkmazken, ben sizin

ortak ko§tugunuz seylerden nasil kor-

kanm! §imdi biliyorsamz (soyleyin),

iki guruptan hangisi giivende olmaya
daha lSyiktir?»

(Iki gurupian maksal, Allah'i bir kabul edenler

ile O'na oriak kos.anIardir. Ahiretie Allah'in aza-

bindan cmin olmaya hangisi daha layikur? Bir

sonraki ayct buna ccvap vermekiedir.)
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82. inanip da imanlanna herhangi bir

haksizhk bulasnrmayanlar var ya, i§te

giiven onlanndir ve onlar dogru yolu

bulanlardir.

83. isic bu, kavminc kar§i ibrahim'e

verdigimiz delillerimizdir. Biz diledigi-

miz kimselerin derecelerini yukseltiriz.

§uphesiz ki senin Rabbin hikmct
sahibidir, hakkiyle bilendir.

(Ayette gecen ve "delil" diye lercilme edilen

«hUccci» kelimcsi. kesin delil manasina gelir.

Hz. Ibrahim'e verilen hticceiten maksai, ona il-

ham edilen tefekktir. muhakeme ve mukayese
gut udiir Onun ay. gUne; ve yildizlar kar$istnda-

ki tuiumu ile mU$riklcrc kar$i verdigi mUcadele-

de gOstermi; oldugu deliller ve difer mucizeler

bu cumledendir.)

84. Biz O'na Ishak ve (tshak'in oglu)

Yakub'u da armagan ettik; hepsini dc
dogru yola ileuik. Daha Once de Nuh'u
ve O'nun soyundan Davud'u, Suley-

man'i, Eyyub'u, Yusufu, Musa'yi ve

Hamn'u dogru yola iletmi§lik; Biz iyi

davrananlan isie boyle miikSfatlandin-

nz.

85. Zekeriyya, Yahya, Isa ve ilyas'i

da (dogru yola iletmi$tik), Hcpsi de iyi-

lerden idi.

86. Ismail, Elyesa', Yunus ve Lut'u da
(hidayete erdirdik). Hepsini filemlere

iistiin kildik.

(Bu peygamberlerin tisiUnlUk sebepleri 89.

ayeilc a; iklanmi$tu\ Bunlardan bazilarma pcy-

gamberlik gOrevi yarunda hulcQmdarlik da veril-

mi$ ve kcndilcrinc kitap gtinderilmigur, bazilan-

na kiup gonderilerek peygamberlik verilmis. bir

ki5mina ise sadece peygamberlik verilmi$ fakat

kiiap ve hUkumdarlik verilmemi$iir.)

87. Onlann babalanndan, $ocukla-

nndan ve karde§lerinden bazilanna da
(iistiin meziyetler verdik). Onlan sec.-

kin kildik ve dogru yola iletiik.

88. iste bu, Allah'in hidayetidir, kul-

lanndan dilcdigini ona ilctir. Egcr onlar

da All ah'a ortak ko§salardi yapmakta
olduklan amelleri elbette bo§a giderdi.

89. i§ie onlar, kendilerine kitap, hik-

mct ve peygamberlik verdigimiz kim-

****** it^'.-r >" *\'

selerdir. Eger onlar (kdfirler) bunlan
inkSr ederse $iiphesiz yerierine bunlan

inkSr etmeyecek bir toplum geliririz.

90. i§te o peygambcrler Allah'in

hidayet ettigi kimselerdir. Sen de onla-

nn yoluna uy. De ki: Ben buna (pey-

gamberlik gorevime) kar§ilik sizden

bir iicret istemiyorum. Bu (Kur'an)

Slemler icjn ancak bir Ogultiir.

(Bu aycue, yukanda isimleri anlaulan pey-

gamberlerin Allah'in hidayeii ile dogru yolda git-

liklcri ifadc edilmckte ve Peygamberimize de
onlann yolunu lakip elmesi emrolunmakiadir.

Gcyni; peygamberlerin bir^ok musibcilcrc. leh-

likelere. inkailara gGgUs germelen, herjeye Tag-

men vazifelerini hakkiyle yerine getirmeleri bu
cilmledendir.)
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(Yahudi bilgmleiindcn Malik b. Sayf, Resu-

lullah (s.a.)in yanina gelerek kitaplar Uzerinde

ileri geri konu$maya ba$ladi. Resulullah:
Tevrat'i Musa'ya inducn Allah hakki icin s5yle.

Kitabinizda, «Allah $i$man olan alimlere bugze-

der» diye bir ibare gbrmedin mi? dcdi. §i$man
bir adam olan Malik'in buna earn sikilarak. «A1-

lah hicbir be$ere hi^bir kitap indirmedi» dcdi vc
buttin kilaplan inkar cni. Bunun Uzcrinc a$agida-

ki aye! nazil oldu.)

9\.(Yahudiler} Allah'i geregi gibi ta-

nimadilar. Cunkii «Allah higbir be§ere

bir §ey indirmcdi» dcdiler. De ki: Oyle
ise Musa'mn insanlara bir nur ve
hidayet olarak getirdigi Kitab'i kim in-

dirdi? Siz onu kagnlara yazip (istedigi-

nizi) a^ikliyor, c,ogunu da gizliyorsu-

nuz, Sizin dc atalannizin da bilemedigi

seyler (Kur'an'da) size 6gretilmi§tir.

(ResHliim) sen *AUah» de, sonra onlan
birak, daldiklan batakhkta oynayadur-
sunlar!

92. Bu (Kur'an), Ummu'l-kurS
(Mekke) ve cevresindckilcri uyarman
iv in sana indirdigimiz ve kendinden On-

cekileri dogrulayici miibarck bir kitap-

tir. Ahirete inananlar buna da inanirlar

ve onlar namazlanm hakkiyla kilmaya
devam edcrler.

(Mekke fehri Islam dilnyasinin manevi mer-
kezidir. Onun cevrcsi dc bUtiln dunyadir. Resu-
lullah (s.a.) biltUn insanliga gonderilmi^ bir pey-

gambcr olup. O na gdnderilen Kur'an da biltUn

insanliga hiiap eimektedir. l;lc bunun i$in ayeite

Mekke $ehrine $ehir)erin anasi manasina «0m-
mtl'l-kurao denilmi$tir.)

93. All ah 'a kanji yalan uydurandan
yahut kendisinc higbir scy vahyedilme-
misjeen «Bana da vahyolundu» diyen-

den ve «Ben dc Allah'in indirdigi Syet-

icrin benzcrini indirecegim» diyenden
dan a zalim kim vardir! O zalimler, olii-

miin (bogucu) dalgalan icjnde, mclek-
ler de pcngclcrini uzatmi§, onlara:
«Haydi canlanmzi kurtann! Allah'a

kar§i genjek olmayani soylemenizden
ve O'nun 5yctlcrine kar§i kibirlilik tas-

lami§ olmanizdan oiiirii. bugiin alc.aklik

azabi ile cczalandinlacaksiniz!» derken
onlann halini bir gorsen!

(MUscylemclU'l-kczzab ve Esved-i Ami gibi

yalanci peygamberler, «Bize de vahiy geliyor*

diyerek pcygambcrlik iddiasirtda bulundular. I$-

le bu ayei onlar hakkuida nazil oldu.)

94. Andolsun ki, sizi ilk defa yaratu-

gimiz gibi tekerieker bize geleceksiniz

ve (diinyada) size verdigimiz §eyleri

arkanizda birakacaksiniz. Yaranhsjniz-

da onakJanmiz sandiginiz scfaatgilan-

nizi da yamnizda gOrcmcyecegiz. An-
dolsun, araniz acjlmi§ ve (tanri) sandi-

giniz §eyler sizden kaybolup gitmi§tir.
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95. §tiphesiz Allah, tohumu ve gekir-

degi gatlatandir. oluden diriyi gikaran,

diriden de filiiyu gikarandir. !§te Allah

budur. O haldc (haktan) nasil dOnersi-

niz!

96. O, sabahi aydinlatandir. O, geceyi

dinlenme zamam, gune§ ve ayi (vakitle-

rin tayini igin) birer hesap Olgusu kil-

mi§tir. i§te bu, azfz olan (ve her §eyi)

pek iyi bilen Allah'in takdiridir.

(Bu ayet-i kerimede YUce Allah, mahlukaun
gc^imlerini lemin clmclch icin sabahi yarn gUn-

duztl yaratugim, gunduzun mcydana gclcn be-

deni ve ruhi yorgunluklaruu gidermeleri icin ge-

ceyi dinlenme zamam olarak, ay ve gilnc$i dc bir

cok faydalan yamnda, ozellikle isjerin sistemli

ve hesaph yiinJrtllmesi icin de yaraingini bildir-

mektedir.)

97. O, kara ve denizin karanliklannda

kcndileri ile yol bulasiniz diye sizin igin

yildizlan yaraiandir. Gergekten biz, bi-

len bir toplum igin flyetleri geni§ geni§
agikJadik.

_98. O, sizi bir tek nefisten
(Adem'den) yaratandir. (Sizin igin) bit

kalma yen, bir de emanei olarak konu-
lacagiruz yer vardir. Anlayan bir toplum
igin Syetleri aynntih bir sekilde agikla-

dik.

(Bu aycltc an I alllan kalma yerinden maksat,

babalarin sulbu veya hayala elveri$li olan yeryu-

zu; emanei olarak konulacak yeiden maksal da
ana rahmi veya me/ardir.)

99. O, gokten su indirendir. i§te biz

herge§it bitkiyi onunla bitirdik. O bitki-

den de kendisinde ustuste binmi§ lane-

ler bitirecegimiz bir ye§illik; hurmanin
tomurcugundan sarkan salkimlar;

uzum baglan; bir kismi birbirinc benze-

yen, bir kismi da benzemeyen zeylin ve

narbahgeleri meydana geiirdik. Mcyvc
verirken ve olgunla§tigi zaman her biri-

nin meyvesine bakin! Ku§kusuz biitiin

bunlarda inanan bir toplum igin ibretler

vardir.

100. Cinleri Allah'a ortak ko§iular.

Oysa ki onlan da Allah yaratmi§ti. Bil-

<7-

gisizce O'na ogullar ve kizlar yaki§tirdi-

lar. H§§S! O, onlann ileri surdugii vasif-

lardan uzak ve ylicedir.

(Bazi Arap puiperestleri cinleri Allah'a onak
ko$arak onlara (aparlardi. Onlann da Allah'in

mahluku oldugunu, mahluk olan bir varhgin uuv
n olamayacagim dU$unemiyorlardi. Ayrica ya-

hudiler. Uzeyr Peygamber'e Allah'in oglu; hiris-

liyanlar da ha Peygamber'e Allah'in oglu diyor-

lardi. Bazi mu$rikler dc meleklere di^ilUc vasfi is-

nai ederek Allah'in kizlan diyorlardi. I$te Allah

Teala bunlara i$arei ederek kendisinin bu gibi va-

siflardan mUnczzch oldugunu ifadc buyurmak-
tadu.)

101 . O, goklerin ve yerin e§siz yaraD-

cisidir. O'nun e§i olmadigi halde nasil

gocugu olabilir! Her scyi O yaratmi§tir

vc her §cyi hakkiyla bilcn O'dur.
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102. l§te Rabbiniz Allah O'dur.

O'ndan baska tann yokiur. O, her§eyin
yaraticisidir. Oyle ise O'na kulluk edin,

O her seye vekildir (gUvenilip dayam-
lacak tek varltk O'dur).

103. Gozler O'nu gbremcz; halbuki

O, gozleri gOriir. O, e§yayi pek iyi bilen,

her scyden habcrdar olandir.

(GOzlcr onun zituu ve kemaliru hakkiyle kav-

rayamaz demektir. Bununla beraber. ehl-i sfln-

nete gore cennctte muminlcr Allah'i gtircccklcr-

dir. Bu hususia ayci ve hadisler vardir.)

104. (Dogrusu) size Rabbiniz tara-

findan basiretler (idrak kabiliyeti) ve-

rilmistir. Artik kim hakki gtfriirse fay-

dasi kendisinc, kim dc k6r olursa zaran

kendincdir. Ben uzcrinize bckcj degi-

lim.

(Allah insanlara e;yayi gdrmeleri if in nastl

maddi gozler vermisse gerfelderi kavrayabilme-

leri ifin de kalp gOzll diyebilecegimiz idrak gUf-
leri vermi^iir. Artik kim bu kabiliyeiini dogruya

kullanmazsa zarari kendi aleyhine olur.)

105. Boylece biz SyeUeri genis, genis,

acikhyoniz ki, - Sen dcrs almi§sin» dc-

sinler de biz de anlayan toplum icin

Kur'an'i iyicc a^iklayalim.

106. Rabbinden sana vahyolunana
uy. O'ndan ba§ka tann yoktur. Mii§rik-

lerden yiiz gevir.

107. Allah dilescydi, onlar onak ko§-

mazlardi. Biz scni onlann iizcrine bir

bekci kilmadik. Sen onlann vekili de
degilsin.

108. Allah'tan ba§kasina tapanlara

(ve putlanna) sovmeyin; sonra onlar

da bilmeycrck Allah'a sOvcrlcr. BOyle-

ce biz her iimmeie kendi isjerini cSzip

gostcrdik. Sonunda doniisteri Rableri-

nedir. Artik O ne yaptiklanni kcndilcri-

ne bildireceklir.

(Rivayete gore. ResulUltah (s.a.) milsriklerin

pudarini kotUlUyor vc la'n ediyordu. Milsriklcr:

«Ya lannlarimiza stivmeye son vcrirsin veya biz

de senin lamina sbveriz- dediler. Bunun Uzerine

bu ayei nazil oldu. Ayetin hUkmil her zaman ge-

ferlidir. Millet veya ferilerin mukaddes kabul et-

ugi seylere sOvmemek gerekir. Zira bu rtir davra-

ni$lar daima aksi lesir gbstcrmckle vc mukaddes
kabul cdilcn $eylere hakarete sebep olmakia-

dir.)

109. Kendilerine bir mucize gelirse

ona mutlaka inanacaklanna dair kuv-
vetli bir §ekilde Allah'a andigliler. De
ki: Mucizclcr ancak Allah katindandir.

Ama mucize geldiginde de inanmaya-
caklannin farkinda misimz?

1 10. Yine O'na iman etmcdiklcri ilk

durumdaki gibi onlann goniillerini ve
gozlerini lers geviririz. Ve onlan §askin

olarak azginliklan icerisinde birakinz.
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111. Eger biz onlara melekleri indir-

seydik, Oliiler de onlarla konussu ydi ve
her scyi toplayip kanjilanna getirsey-

dik, Allah dilemedikce vine dc inanacak

dcgillcrdi; fakat goklan bunu bilmez-

ler.

(Sapikhga dalanlarin sapmalarina sebep. de-

lillerin azligi veya yoklugu degildir. §ayet sapik-

larin diledigi gibi. bliilcr dirilse de kertdilcri ile

konu$sa hatta kainaiuki her $ey dile gelsc ve on-

lan imana cagirsa, yine kabul elmezler. £Unkil

kalplerinde filne, vicdanlannda pas vardtr. On-
lax hidayete ydnelmediklcri i^in Allah da
hidayete ermelerini dilemcz.)

112. Bflylece biz, her peygambere in-

san ve cin seytanlanni dusman kildik.

(Bunlar), aldatmak icin birbirlerine

yaldizli sOzler fisildarlar. Rabbin dile-

seydi onu da yapamazlardi. Artik onlan
uydurduklan seylerle ba§basa birak.

113. Ahirctc inanmayanlann kalpleri

ona (yaldizli sdze) kansm, ondan ho§-

lansinlar ve istedikleri sugu istemeye
devam etsinlcr diye (boyle yaparlar).

1 14. (De ki): Allah'dan bagka bir ha-

kem mi arayacagim? Halbuki size Ki-

tab'i agikolarak indiren O'dur. Kendile-

rine kiiap verdigimiz kimseler,
Kur'an'in gergekten Rabbin tarafindan

indirilmi§ oldugunu bilirlcr. Sakm sup-

heye du§cnlcrden olma!

1 15. Rabbinin sOzii, dogruluk ve ada-

lei bakimindan tamamlanmi§nr. O'nun

sOzlerini degi$iirecek kimse yoktur. O
isjtendir, bilendir.

1 16. Yeryiiziinde bulunanlann gogu-
na uyacak olursan, seni Allah'm yolun-

dan saptinrlar. Onlar zandan baska bir

seye tSbi olmaz, yalandan ba§ka sOz de
sftylcmczlcr.

117. Muhakkak ki senin Rabbin, evet

O, kendi yolundan sapani en iyi bilen-

dir. O, dogru yolda gidenleri de iyi bi-

lendir.

118. Allah'm Syeilerinc inaniyorsa-

niz, flzcrine O'nun adi amlarak kesilen-

lerden yeyin.
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119. Uzerine Allah'in adi anihp kesi-

lenden yemcmenize scbep ne? Oysa Al-

lah, $arcsiz ycmek zorunda kaldigimz

di§inda, haram kildigi §eyleri size acik-

lami§ur. Dogrusu bircoklan bilgisizcc

kendi kOtii arzulanna uyarak saptinyor-

lar. Muhakkak ki Rabbin haddi a§anlan

90k iyi bilir.

(InsanJar ;aresiz kalip wjliktan tilUm tehlikesi

gibi bir tehlike ilekar$i kar§iya kaldiklannda, ha-

ram olan §eylerden »i miklarda yiyebilirler.)

120. Gunahin acigini da gizlisini dc

birakm! Qiinkii giinah i§leyenler, yap-

tiklannm cezasini mutlaka cekccekler-

dir.

121. Uzerine Allah'in adi anilmadan

kesilen hayvanlardan yemcyin. Ku§ku-

suz bu biiyuk giinahtir. Gercekten §ey-

tanlar dostlanna, sizinle mucadele et-

meleri igin tclkindc bulunurlar. Eger

onlara uyarsaraz §uphesiz siz dc Allah'a

onak kosanlar olursunuz.

(Aslinda yenmesi helal olan hcrhangi bir hay-

van, kasden Allah'in adi anilmadan kcsilirse, o
hayvaiun ciini ycmek haram olur.)

122. 01U iken dirilttigimiz ve kendisi-

nc insanlar arasinda yiiruyebilecegi bir

i§ik verdigimiz kimsc, karanliklar icin-

de kalip ondan hie cikamayacak durum-

daki kimse gibi olurmu! i§te kaTirlere

yaptiklan bGylc stislii gfisierilmi§tir.

123. Btiylece biz, her kasabada, ora-

larda bozgunculuk yapmalan icin, gii-

nahkSrlanni lidcrier yaptik. Oniar yal-

niz kcndilerini aldaurlar, am a farkinda

olmazlar.

124. Onlara bir Syct gcldiginde, Al-

lah'in clgilerine verilenin benzeri bize

de verilmedikce kesinlikJe inanmayiz,

dedilcr. Allah, pcygamberligini kime
verecegini daha iyi bilir. Sue i§leyenle-

re, yapmakta olduklan hilclcrc kar§ihk

Allah taraftndan a§agihk ve getin bir

azap cri§ccektir.
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125. Allah kimi dogru yola iletmek

isierse onun kalbini IslSm'a agar; kimi

de sapurmak istcrsc g6ge gikiyormus,

gibi kalbini iyice daraltir. Allah inan-

mayanlann iisiiine i§te bOyle murdarlik

verir.

(Allah Teal a bu aycttc bir labial kanununa da
i$areietmektedir. Gdge yttkseldikfc basing aza-

lacagindan o rusbelie leneffOs de gttcle$ir. Halta

20.000 merreyi ge^ince tizel cihazlar olmadan

insan nefes alamaz, dlUr. I$lc bu kartuna i$arei

buyuran YUce Allah, Islam'a girmcyenlerin gO-

gUslerinin goge yilkseliyormuj gibi dar vc sikin-

tili olacagini bildirmekiedir.)

126. Bu (din), Rabbinin dosdogru

yoludur. Biz, ogtit alacak bir kavim igin

Syetleri aynntih olarak agikladik.

127. Rableri katinda onlara esenlik

yurdu (cennet) vardir.Ve yapmakta ol-

duklan (gtizel) isjer sebebiyle Allah

onlann dostudur.

128. Allah, onlann hepsini bir araya

topladigi gun, «Ey cinler ($eytanlar)

toplulugu! Siz insanlaria gok ugras.ti-

mz» der. Onlann, insanlardan olan

dosllan ise: #Ey Rabbimiz! (Biz) birbi-

rimizden yararlandik ve bize verdigin

surenin sonuna ula§uk» derler. Allah da

buyururki: AUah'indiledigi hang, igin-

dc cbcdi kalacaginiz yer ate§tir. §upnc-

siz Rabbin hikmel sahibidir, bilendir.

129. i§te bfiylccc i§lcdikleri gunah-

lardan otiirii zalimlerin bir kismini diger

bir kismimn pe§ine takanz.

130. Ey cin ve insan toplulugu! igi-

nizden size ayctlcrimi anlatan ve bu

gunle kanjilasacaginiza dair sizi uyaran

pcygambcrlcr gelmedi mi! Derler ki:

«Kendi aleyhimize §ahitlik ederiz.»

Dilnya hayati onlan aldam ve kSfirol-

duklanna dair kendi aleyhlerine §ahit-

lik etliler.
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131. Gergek su ki: Halki habcrsizken,

Rabbin haksizhk ilc Olkcleri heiak edici

degildir.

(YOcc Allah insanlara peygamber g6nderme-

den onlan sorumlu tuimaz, inkar ve gUnahlan

ytlzunden onlan cezalandirmaz. Ancak insanlar

gbnderilen peygamber in uyari ve korkutmalan-

na kulak vermcz dc kendi istek ve arzularina

uyarlarsa i$te 0 zaman azaba musiehak olurlar ve

6/ui bcyan clme imkanlan da kalmaz.)

132. Herkesin yapnklan isjere gOre
dereceleri vardir. Rabbin onlann yap-

uklanndan habersiz degildir.

133. Rabbin zengindir, rahmet sahi-

bidir. Dilcrsc sizi yok edcr ve sizi ba§ka

bir kavmin ziirriyciinden yaraiugi gibi

sizden sonra yerinize diledigi bir kavmi
yaralir.

134. Size vadedilen mutlaka gelecek-

tir; siz bunu onleyemezsiniz.

(Ayet-i kcrimcdcki vaadden maksat, kiyamc-
t in kopmasi, blOmden sonra dirilmek. has,ir ve
hesap gunleridir, gibi cesitli manalar verilmi;-w

135. Dc ki: Ey kavmim! Elinizdcn

geleni yapin! Ben de yapacagim! Yur-
dun (dunyanin) sonunun kimin lchine

oldugunu yakinda bileceksiniz. Gergek
§u ki, zalimlcr iflah olmazlar.

136. AUah'in yarattigi ekinlcrle hay-

vanlardan Allah'a pay ayinp zanlannca,

bu Allah'a, bu da ortaklanmiza (putla-

rimiza) dediler. Ortaklan igin aynlan

AUah'a ula§miyor, fakat Allah igin ayn-

lan ortaklanna ula§iyor! Ne kOtii hiikUm
veriyorlar?

(Cahiliye Araplarindan bazilan. ekinlerinin

ve hay vanlanrun bir kismou Allah ile pull an ara-

sinda b6lO§lUnirlcr ve «$u Allah'in pay i, bu da
lannlanmizm payidir* derlerdi. Allah icin uyir-

diklarini konukJara ve fakirlere harcarlar, lann-

lar ifin ayirdiklarini da onlann huzurunda yapi-

lacak ayin vb. ;eylere sarfederlerdi. Eger Al-

lah'in hakkindan putun hakkina bir sey gecerse

onu 6ylc birakirlardi. Puuin hakkindan Allah icin

aynlan larafa bir scy gecerse. onu alip ickrar pu-

tun payina katarlardi. Ve «AUah zengindir, bun-
lar ise fakirdir* derlerdi. Puta aynlan, neticede

yine kendilerine kalacagtndan, onun payindan

Allah icin aynlan larafa bir ;ey gecmemesine
dikkal edcrlerdt. I$ie Ylice Allah onlann bu yap

tiklanna i§aret elmekie ve onlan kinamakia-

dir.)

137. Bunun gibi ortaklan, mii§rikler-

den goguna gocuklanm (ktzlanni) 61-

durmcyi ho§ gosicrdi ki, hem kendileri-

ni mahvetsinlerhem de dinlerini kansu-
np bozsunlar! Allah dilescydi bunu ya-

pamazlardi. Oylc ise onlan uydurduk-
lan ile basba§a birak!
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138. Onlar sacma dii§uncclerine gOrc

dediler ki: «Bu (tanrilar iqin ayrilan)

hayvanlarla ekinler haramdir. Bunlan

bizim diledigimizdcn ba§kasi yiyemez.

Bunlar da binilmesi yasaklanmi§ hay-

vanlardir.» Birtakim hayvanlar da var-

dir ki, (Allah boyle emrediyor diye)

O'na iftira edcrek uzerlerine Allah'in

adini anmazlar. Yapmakta oldukian if-

tiralan yiiziinden Allah onJan cezalan-

diracaktir.

(Mti§rikler, bahira. saibc vc vasile diyc Urif

eltikleri deve ve koyunlann el vc sUtlerini, kendi

istediklerinden ba$kalanna haram kilmisjardi.

(Bu hayvanlar hakkinda bilgi icjn bak. Maide
5/103). Ham diye lavsif etlikleri develere de bi-

nilmesini yasaklami;laidi. Bir kisim hayvanlan

kescrkcn de Allah'in aduii degil, putlarin adini

aniyorlardi. A yet onlara ijaret eimektedir.)

139. Dediler ki: «§u hayvanlann ka-

nnlannda olanlar yalmz erkeklerimize

aittir. kadinlanmiza ise haram kihnmi§-

or. §ayet (yavru) Olii dogarsa, o zaman
(kadm erkek) hepsi onda ortaktir.» Al-

lah bu degerlendirmelerinin cezasini

vereceklir. §uphesiz ki O hikmet sahibi-

dir, hakkiyla bilendir.

140. Bilgi sizlikleri yuzUnden beyin-

sizce gocuklanni dldurenler ve Allah'in

kendilerine verdigi nzkt, Allah'a iflira

ederek (kadinlara) haram kilanlar, mu-
hakkak ki ziyana ugrami§lardir. Onlar

ger^ekten sapmi§lardir ve dogru yolu
bulacak da degillerdir,

(Cahiliye devhnde Araplann bir^ogu esir ol-

makian veya fakir dU$mekten korkarak ya da ge-

lin etmekicn ulanarak dug an kiz cocuklaruu diri

diri topraga gdmmek suretiyle fildttrurlerdi. l$ie

Allah Teal a onlarin bu durumuna i$aret buyura-

rak onlari kinamaktadir.)

141. £ardakli ve c,ardaksiz (uziim)

bahceleri, urunleri ge§it c,e§it hurmalan,

ekinleri, birbirinc benzer ve benzemez

bigimde zeylin ve narlan yaraian O'dur.

Herbiri mcyvc verdigi zaman meyve-
sinden yeyin. Dev§irilip toplandigi giin

de hakkini (zekdt ve sadakastm) verin,

fakat israf etmeyin; giinkii Allah israf

edenlcri sevmcz.

142. Hayvanlardan yiik ta§iyam ve
tiiyiinden d0§ek yapilanlan yaraian

O'dur. Allah'in size verdigi nziklan ye-

yin, §cyiamn ardina du§meyin; §uphe-

siz o sizin igin apagik birdii§mandir.

(Ayeiie gc^en «hamule». yUk la$iyan hayvan-

demektir; «rer$» ise henUz binilme ^agina gel-

memis kii^iik hayvan veya yilnUnden, kilindan

yaygi, scrgi ve db$ck yapilabilen hayvanlardir.

Yalinlip kesilen hayvan manasina da gelir.)
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(Araplar, bazcn hayvanlarm erkeklerini. ba-
zen di$ilerini, bazen de bunlann yavrularmi ha-
ram sayarlardi. YQce Allah onlann bu telakkilc-

rini yererek $bylc buyurdu:)

143. (Digi ve erkck olarak) sekiz e§

yaratti: Koyundan iki, kegiden iki... Dc
ki: O, bunlann erkeklerini mi, disHerini

mi, yoksa bu iki disjnin rahimlerinde
bulunan yavrulan mi haram etti? Eger
dogru iseniz bana ilimle stiyleyin.

144. Devcdcn de iki, sigirdan da iki

(yaratti.) De ki; O bunlann erkeklerini

mi, disjlerini mi, yoksa bu iki di§inin ra-

himlerinde bulunan yavrulan mi haram
kildi? Yoksa Allah'in size bflylc vasiyet

cttigine §ahit mi oldunuz? Bilgisizce in-

sanlan sapiirmak icin Allah'akarsj ya-
lan uydurandan kirn daha zalimdir!

§iiphesiz Allah o zalimlertoplulugunu

dogru yola iletmez.

145. De ki: Bana vahyolunanda, le§

veya akitilmi§ kan yahut domuz eti -ki

pisligin kendisidir- ya da giinah istene-

rek Allah'tan baskasi adina kesilmis. bir

hayvandan baska. yiyecek kimseye ha-

ram kilinmis, birsey bulamiyorum. Ba§-
kasina zarar vermemek ve simn asma-
mak iizere kirn (bunlardan) yemek zo-

runda kalirsa bilsin ki Rabbin bagisja-

yan ve esirgeyendir.

(Bu ayclin a^iklamasi i^in ayni suredeki 1 19.

ayciin a^iklamasina bakiniz.)

146. Yahudilere butiin timakli hay-
vanlan haram kildik. Sirilannda yahut
bagirsaklannda tasriiklan ya da kemi-
ge kan§an yaglar harig olmak iizere si-

gtr ve koyunun ic yaglanm da onlara
haram kildik. Bu, zuliimleri yiiziinden

onlara verdigimiz cczSdir. Biz elbeite

dogru soyleyeniz.

(Ayeue zikredilen «bagy» kelimesi, zulUm
manasinadir. Yahudilerin, peygamberleri oldUr-

mclcri, lefecilik ederek fakirleri ckonomik ba-
kimdan ezmeleri. harami hclal, hclali haram say-

malari gibi zulilmleri sebebiyle YUce Allah,
ayetic zikredilen seyleri onlara haram kilmijtir.

Yoksa aslinda bunlarin hepsi haram degildir.)
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147. Egcr scni yalanlarlarsa de ki:

Rabbiniz genis. bir rahmet sahibidir. Bu-
nunla beraber O'nun azabi, suflular top-

lulugundan uzaklasonlamaz.

148. Putpcrcstlcr diyecekler ki: «A1-

lah dilcseydi nc biz ortak ko§ardik ne de

atalanmiz. Hicbir §eyi de haram kil-

mazdik * Onlardan oncekiler de aym
sekilde (peygamberleri) yalanladilar

vc sonunda azabimizi tatnlar. De ki:

Yammzda bize agikJayacagimz bir bil-

gi var mi? Siz zandan ba§ka bir seye uy-

muyorsunuz ve siz sadece yalan sOylii-

yorsunuz.

{Mil^rildcrin haram kildiklaii $eylcr 19111 bak:

138. 139. ayeUer.)

149. De ki: Kesin delil, ancak Al-

lah'indir. Allah dileseydi elbette hcpini-

zi dogru yola iletirdi.

(Milsjikler "All ah dilcseydi nc biz ortak ko-

s,ardik, ne dc aialanrmz... Hn.hu ^eyi de haram
kilmazdik* diyerck kafirliklcriru Allah'in iradc-

sinc baglamak Istiyorlardi. YUce Allah bu ayei

ile kendisinin dclilinin daha Ustlln vc neticeye

ula;tmci oldugunu bildirdi. Zira O dileseydi kul-

lanm gtlnaha meyletmeyecek ozellikte yaraurdi.

Ancak O bunu dilemedi. kullanni hem gUnah 15-

lemeye hem de sevap kazanmaya kabiliyeili bir

dzellikte yaraiti. Onlara irade verdi. kendi dile-

mcsini de kutlarin iradcleri dogrullusunda y6-

neltti. Ancak hayra razi oldu. jerre razi olmadi.

Allah dilese kuldaki kdiQlllk yapma tizelligini

ondan alir ve bo'ylece butiln insanlar hidayeie er-

mis, olurlardi. O zaman da imiihan hikmeti orta-

dan kalkar ve maksat hasil olmaz.di.)

150. De ki: Allah sunu yasak ctti, diye

schadct edeeck §ahitlcrinizi gclirin!

Egcr onlar sahitlik ederlerse, sen onlarla

beraber sahitlik eime; Syetlerimizi ya-

lanlayanlann ve ahirct giiniine inanma-

yanlann arzulanna uyma. Onlar, Rab-
lerine e§ tutuyorlar.

151. De ki: Gclin Rabbinizin size ne-

leri haram kildigim okuyayim: O'na
hicbir §cyi ortak ko§mayin, ana-babaya

iyilik edin, fakirlik korkusuyla cocukla-

nmzi tildurmeyin.Sizin de onlann da
nzkini biz veririz ; kOtuluklcrin acjgina

da gizlisine de yaklasmayin ve Allah'in

yasakladigi can a haksiz ye re kiymayin!

I§tc bunlar Allah'in size emretukleridir.

Umulurki dusuniip anlarsimz.
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152. Rii$d cagina erisjnceye kadar,

yelimin mahna, sadece en iyi tutumla

yaklasjn; olcti ve tartiyi adalede yapin.

Biz herkese ancak gucuniin ycttigi ka-

danni yiikleriz. Soz soylediginiz za-

man, yakinlanniz dahi olsa adaletli

olun, Allah' a verdiginiz sozti tuiun. i§tc

Allah size, iyicc du$iinesiniz diye bun-
Ian emretti.

153. §uphesiz bu, benim dosdogru
yolumdur. Buna uyun. (Ba$ka) yollara

uymaym. Zira o yollar sizi Allah'in yo-
lundan ayinr. i§te sakinmaniz icin Allah

size bunlan emretti.

(151 . ayetten itibaren buraya kadar olan emir-
lerc «On emir» veya «<on vasiyei* dcnilir ki, bun-

lar btiltin pcygamberlcrin $eriailannda mevcut-
tur.)

154. Sonra iyilik edenlere nimetimizi

tamamlamak, her seyi aciklamak, hida-

yeie erdirmek ve rahmet eimck maksa-
diyla Musa'ya da Kitab'i (Tevrat'i) ver-

dik. Umulur ki, Rablerinin huzuruna
varacaklanna iman cdcrler.

155. I§te bu (Kur'an), bizim indirdi-

gimiz miibarek birkitaptir. Buna uyun
ve Allah'tan korkun ki size merhamei
edilsin.

(Tcvrai vc Incil Arap^a olmayan dillerde in-

dikleri 19111, Araplar bu durumu bahane edcrck
"hi j onlarin dillcrindcn anlamiyoru/. dolayisiy-

laonlardaki bilgilere vakif degiliz» diycbilirlcr-

di. I$le Cenab-i Hakk'in son Pcygamber'e
Kur an'i Arap^aolarak indirmesirun sebeplerin-

den biri Kur'an 19m de boyle demelerini Onle-

mektir Asagidaki ayeiler bu hususu a^iklamak-
(adir.)

156. «Kitap. yalniz bizden onceki iki

lopluluga (hiristiyanlara ve yahudile-

re) indirildi. biz ise onlann okumasm-
dan gercektcn habcrsizdik* demeyesi-
niz diye;

157. Yahut «Bize de kitap indirilsey-

di, biz onlardan daha cok dogru yolda
olurduk* demeyesiniz diye (Kur'an'i
indirdik). i§tc size de Rabbinizden apk
birdclil, hidayet ve rahmet geldi. Kim,
Allah'in Syetlerini yalanlayip onlardan

yiiz cevirenden daha zalimdir! Ayetlc-

rimizden yiiz ccvircnlcri, yiiz cevirme-

lerindcn oturii azabin en kotusiiylc ce-

zalandiracagiz.
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158. Onlar ancak kendilerine mclek-

lerin gelmesini veya Rabbinin gelmesi-

ni yahut Rabbinin bazi alSmetlerinin

gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazi

alamcilcn geldigi giin. {Jnceden inan-

mami§ ya da imaninda bir hayir kazan-

mami§ olan kimseye artik imam bir fay-

da saglamaz. Dc ki: Bckleyin, sttphesiz

biz de beklemekteyiz!

(Allah To.il i bu ayelie inkucilann kendileri-

ne. gtirebilecekleri bir melek veya Allah bizzai

gelmedikce ya da Peygamberin haber verdifi

kiyamet gtmurte daii bazi alamctlcr gorulmedik-

ce inanmayacaktanni. una bdyle bir alamct gel-

digi gOn de onlann imanlarirun kabul edilmeye-

ccgini bildirmektedir. Bu alametler de hadisler-

de, bir dumanin /.uhuru, yer hayvarunin cikmasi.

doguda, bauda ve Arabisian'da bazi ycrlcrin bat-

masi, DeccaTin cikmasi, gune$in baudan dog-

masi. Ye'cue ve Me'cuc'un cikmasi ve Aden lara-

finda bir alexin zuhum gibi vakaiar olarak bildi-

rilmi^iir.)

159. Dinlcrini parca parca edip gu-

ruplara aynlanlar var ya, senin onlarla

higbir iliskin yoktur. Onlann i$i ancak
Allah'a kalmisnr. Sonra Allah onlara

yaptiklanm bildirecektir.

(Rcsulullah (s.a.) $6yle buyurdu: Yahudiler

yeimis, bir guruba ayrildi. birinden ba^ka hepsi

cehennemdedir. Benim ummetim de yeimis, Uc

guruba ayrilacaklir. birinden ba$ka hepsi cehen-

nemdedir. ftO kuriulus,a eren gurup kimdir ya
Rasulallah?* sorusuna cevaben: «Onlar benim
ve ashabimm giltigi yoldan gidenlcrdir* dedi.)

160. Kim (Allah huzuruna) iyilikle

gelirse ona geiirdiginin on kati vardir.

Kim de kotuliikle gelirse o sadece geiir-

diginin dengiyle cezalandinlir. Onlar

haksizhga ugratilmazlar.

161. De ki: §iiphesiz Rabbim beni

dogru yola, dosdogru dine, Allah'i birlc-

yen ibrahim'in dinine iletti. O, onak ko-

§anlardan degildi.

162. De ki: §uphesiz benim nama-
zim, kurbanim, hayatim ve OlUmUm
hepsi a^emlerin Rabbi Allah igindir.

(Mealde kurban otaxak lerciime ettigimiz

«ntfsuk» kelimesi bazi mulessirlerce ibadet ola-

rak aciklanmis.tir.)

163. O'nun onagi yoktur. Bana sade-

ce bu cmrolundu vc ben musliimanlann

ilkiyim.

164. De ki: Allah her §eyin Rabbi
iken ben ondan ba§ka Rab mi arayaca-

gim? Herkcsin kazanacagi yalniz ken-

disine aittir. Higbir suclu ba§kasinm su-

gunu yuklcnmcz. Sonunda d6nu§unuz
Rabbinizedir. Ve O. uyu§mazliga dU§-

tugunuz gergegi size haber vcrccektir.

165. Sizi ycryuzunun halifclcri kilan,

size verdigi (nimetler) hususunda sizi

dencmck icjn kiminizi kiminizden de-

recelerle iisiiin kilan O'dur. §Uphesiz

Rabbin, cczasi cabuk olandir vc genpek-

ten O, bagisjayan mcrhamet edendir.
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f2 A.YEDINCI SURE
el-A'RAF

A'raf sOresi Mckke'dc inmis, olup. 206aycair
46. ve 48. aycllcidc A'rifta yani ccruicl vc cc-

hcnncm ehli arasindaki yilksek bir yerde bulunan

insanlardan sOz edildigi i<;in sureye bu ad veril-

Dugtir,

BismillShirrahmanirrahfrn

1. E1if.Lam.Mfm.Sad.

(Bu harflerin izahj ifin bak. Bakara: 2/1)

2. (Bu), kendisiyle insanlan uyar-
man, inananlara dgiit vermcn iijin sana

indirilcn bir kitaptir. Artik bu hususta
kalbinde bir suphe olmasin.

3. Rabbinizden size indirilene

(Kur'on'a) uyun. O'nu birakip da baska

dosilann pesterinden gitmeyin. Ne ka-

dar da az Ogiit ahyorsunuz!

4. Nice memlekeiler var ki biz onlan
helflk ettik. Azabimiz onlara geceieyin

yahut giindiiz istirahat cdcrlcrken gel-

di.

(Allah Teala, Lut Peygamber'in kavmini ge-

ce. 5"«yb Pcygamber'in kavmini de gilndllz

hclak etmifiir.)

5. Azabimiz onlara geldigindc gagi

-

nsjan, «Biz gcrgcktcn zalim ki§ilermi-

§iz» demelerinden baska bir sey olma-
di.

6. Elbctte kendilerine peygamber
gonderilen kimseleri de, gOnderilen
peygamberleri de mutlaka sorguya cc-

kecegiz!

(Ommcllcrc peygambcilcrinc inanarak yo-

lundan gidip giimcdikleri, peygamberlcre de
teblig vazifelerini yapip yapmadiklan sorula-

cakur.)

7. Ve onlara (olup bitenleri) tarn bir

bilgi ile muilaka anlatacagiz. Biz, onlar-

dan uzak degiliz.

8. O giin tam haktir. Kimin (sevap)

tamlan agir gelirse. i§te onJar kunulu§a

erenlerdir.

9. Kimin de tamlan hafif gelirse, i§ie

onlar, Syetlerimizc kar§i haksizlik cttik-

lerinden dolayi kendilerini ziyana so-

kanlardir.

10. Dogrusu biz sizi yeryiiziine ycr-

le§tirdik ve orada size gecjm vasitalan

verdik. Ne kadar da az §Ukrediyorsu-

nuz!

11. Andolsun sizi yarattik, sonra size

s^ekil verdik. sonra da meleklere,
Adcm'e secde edin! diyc cmrcttik. Ib-

lis'in di§indakiler secde eitiler. O secde
edenlerden olmadi.

(Ayct-i kciimc, «Sizi yaiatuk, soma size sekil

verdik, sonra meleklere. Adem'e secde edin, de-

dik* ifade&iyle Adem'in birdenbire dcgil, bir sU-

rec. icindc yaraulmis oldugunu haiirlatmakiadir.

Cuni.il bncc insanin esas maddcsi yaraiilmis,,

sonra ona ins an s.ekli verilmis. sonra duyularini

kazamp Adem durumuna gelince. meleklere ona
boyun egmeleri emredilmis.tir. Hz. Adem'in, Al-

lah'in «Klm!» emriyle bir anda yaraiilmis olmasi

da Allah in kudreii dahilindedir.)
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12. Allah buyurdu: Ben sana emret-

mi§ken seni sccdc ctmckten ahkoyan
nedir? (iblis): Ben ondan daha iisiil-

niim. Ciinku beni atc§tcn yarattin, onu
gamurdan yarattin, dedi.

13. Allah: Oyle ise, «in oradan!» Ora-

da buyukluk taslamak .senin haddin de-

gild ir. £ik! ciinkii sen a§agihklardan-

sin! buyurdu.

14. iblis: Bana, (insanlann) tekrar

dirilecekleri giine kadar miihlct vcr, de-

di.

15. Allah: Haydi. sen miihlct vcrilcn-

lerdensin, buyurdu.

16. Iblis dedi ki; Oyle isc bcni azdir-

mana kar§ilik, and icerim ki, ben de on-

lan saptirmak igin senin dogru yolunun

ustiine oturacagim.

17. «Sonra clbcttc onlara onlerinden,

arkalanndan, saglanndan, sollanndan

sokulacagim ve sen, onlann coklanni

§ukredenlerden bulmayacaksm!» dedi.

18. Allah buyurdu: Haydi, ycrilmis.

ve kovulmus. olarak oradan gik! Andol-

sun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin

hcpinizi cehcnneme dolduracagim!

(Iblis. Allah'in emrine kars,i gelip Adem'e sec-

de eimeyince. Allah Tcala onu cennelien veya
rneleklcrin i^indeki yilksek makamindan kovdu.

Bunun u/.erinc Allah Tcala ilc Iblis arasinda yu

kandaki konus.ma meydana geldi. Ncliccdc Al-

lah ona kiyameic kadar ya$ama ve insanlaii dog-

ru yoldan sapiirma fusali vcrdi. Fakal kim Iblis'c

uyarsa, onu da Iblis ile beraber cehcnneme ataca-

gini habcr vcrdi.)

19. (Allah buyurdu ki): Ey Adem!
Sen ve e§in cenncttc ycrlcs.ipdilcdiginiz

ycrdcn ycyin. Ancak §u agaca yakla§-

mayin! Sonra zalimlerden olursunuz.

20. Derken §eytan, birbirinc kapali

ayip yerlerini kendilerine gOstermek
it;in onlara vesvese vcrdi vc: Rabbini?

size bu agaci sirf mclck olursunuz veya
ebcdi kalanlardan olursunuz diye ya-

sakladi, dedi.

21. Ve onlara: Ben gergekten size

Ogiit verenlerdenim, diye yemin etti.

22. Boylece onlan hile ile aldatti.

Agacin mcyvcsini tattiklannda ayip

yerleri kendilerine gOrtindu. Ve cennet

yapraklanndan iizerlerini tfrtmeyc ba§-

ladilar. Rableri onlara: Ben size o agaci

yasaklamadim mi ve scytan size apagik

bir du§mandir, dome dim mi? diye nidS

etti.
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23. (Adem He egl) dcdilerki: Ey Rab-

bimiz! Biz kendimize zulmctlik. Eger
bizi bagi§lamaz ve bize acimazsan mut-
laka ziyan edenlerden oluruz.

24. Allah: Birbirinize dti§man olarak

inin! Sizin icin ycrytizunde bir siireye

kadar ycrlc§mc vc faydalanma vardir,

buyurdu.

25. «Orada ya§ayacaksiniz, orada
oleceksiniz ve orada (diriltilip) gikan-

lacaksiruz* dedi.

26. Ey Adem ogullan! Size ayip yer-

lerinizi ortccck giysi, siislenecek elbise

yaramk. Takvfl clbiscsi... i§te o daha ha-

yirhdir. Bunlar Allah'in Syetlerinden-

dir. Bclki dusuniip 6giit alirlar (diye on-

lart indirdi).

(Takv j clbiscsi. bazi alimler larafindan hayi,

salih unel, yuzdeki ho$ ^chre. levazu belirtisi

olan sen ve yUn elbise. harbie giyilcn zirh ve

migfer. Allah korkusu, emrettigi ve yasakladigi

konularda Allah'lan sakinmayi $iar edinme $e-

killerinde yorumlanmis.tir. Buna, (akvayi haiir-

laun ve lakvinin geregi olan elbtsedii. yorumu-
nu da eklcyebiliriz.)

27. Ey Adem ogullan! §eytan, ana-

babanizi, ayip yerlerini kendilerinc

gOstermek icjn elbiselerini soyarak

cennetten cikardigi gibi sizi dc aldatma-

sin. Qiinkii o ve yandasjan, sizin onlan

gorcmcyeccginiz yerdcn sizi gtSriirler.

§tiphesiz biz §eytanlan, inanmayanla-
nn dostlan kildik.

(§eytan da cinlerden oldugu i^in insanlarin

gOTcmeyecegi bir sekilde insana yak] asu ve ona
vesvese verir. §eytanin insanlara gdrundugUnil

ifade cdcn bazi rivayeilcr vardir.)

28. Onlar bir koiuluk yapnklan za-

man: «Babalanmm bu yolda bulduk.

Allah da bize bunu emrctti» derler. De
ki: Allah kotiilugii emretmez. Allah'a

kar§i bilmediginiz §eylcri mi soyliiyor-

sunuz?

29. De ki: Rabbim adaleti emretli.

Her secde ctliginizde yiizlcrinizi O'na
cevirin ve dini yalmz Allah'a has kilarak

O'na yalvann. llkin sizi yarattigi gibi

(yine O'na) dflncceksiniz.

30. O, birgurubu dogru yola iletti, bir

guruba da sapiklik mustehak oldu. Qiin-

kii onlar Allah'i birakip §eytanlan ken-

dilerine dost edindiler. BCyle ikcn kcn-

dilcrinin dogru yolda oldukianni sani-

yorlar.

(Allah Teala bir gunrp ins am hidayete erdir-

mis,iir; bunlar Allah'in gftsterdigi dogru yoldan

aynlmazlar. Fakal bir gurup insan da vardir ki,

dogru yolu islcmediklen i^in Allah da onlari

kendi hallerine birakmisnr. Bunlar sapik yolda
giuikleri halde kendilcrinin dogru yolda olduk-

ianni sanirlar. Asil yanhsjiklan da burdan gel-

mcktcdir.)



154 A'RAFSURESl Ciiz: 8. Sure: 7

31 . Ey Adem ogullan! Her sccde edi-

§inizdc giize! elbiselerinizi giyin; ye-

yin, icin, fakat israf ctmeyin; Qtinkii Al-

lah israf edenleri sevmez.

(Islam dtninde lemizlik ve gUzeltige finem vc-

rilmi^lir. Insanlann avrel mahalleriru orlecek de-

recede hit elbisc giymcleri $artlir. Fakal israfa

kacmamak kaydiyla her mOslumanui ibadet es-

nasuida en guzel ve lemiz clbiscsuii giymesi isc

silnnellir.)

32. De ki: Allan'm kullan i^in yaram-

gi siisii ve temiz nziklan kim haram kil-

di? De ki: Onlar, dunya hayatinda, ozcl-

likle kiyamet giiniinde muminlerindir.

istc bilcn bir topluluk icjn ayeUeri bOyle

agikhyoruz.

(Ayeite, .> ukrunu eda elme yonuyle diinyani-

mellerine esasen muminlerin layik oldugu. ahi-

reite ise mm rumctlcrin yalmz mUminlere ail ola-

cagi beliruimi$iir ki, bu durum, Allah'in rahman
vc rahun sifallarmin bir sonucudur. Bak. Faiiha

1/2-3.)

33. De ki: Rabbim ancak acik ve gizli

kotUliikleri, gunahi ve haksiz ycre sinin

a§mayi, hakkinda hi^bir delil indirme-

digi bir seyi, Allah'a ortak kosmanizi ve

Allah hakkinda bilmediginiz seyleri

sttylcmcnizi haram kilmi$ur.

34. Her ummctin bir eceli vardir.

Ecelleri gelince ne bir an geri kalirlar ne

de bir an ileri gidebilirler.

(Her ummer, her millei ve her devletin Allah

larafmdan tayin edilmis, bir bmru vardir. O vakil

geldiginde onu ne bir saai ileri ne de bir saat geri

alabilirler. Millellcr vc dcvlcllcr. ferllcT gibidir,

kurulur. gelijir. duraklar. geriler. nihayel yikilir

ve yok oturlar. Bunlann uzun ya da kisa omiirlii

olu§u, loplumun maddi vc mancvi yapisimn SIS -

lamhgina baghdir. Bu durum tayin edilmis, ecele

aykin degildir. Zira Yiice Allah loplumun duru-

muna gore ecelini layin eder.)

35. Ey Adem ogullan! Size kendi icj-

nizden Syetlcrimi anlatacak pcygam-
berler gelir de kim (onlara kar$i gel-

mekten) sakinirvekcndini islahedcrse.

onlara korku yoktur ve onlar iizulmeye-

ceklerdir.

36. Ayetlerimizi yalanlayanlar vc bii-

yiiklenip onlardan ytiz gcvircnler var

ya, i§te onlar ates ehlidir. Onlar orada

cbcdi kalacaklardir.

37. Allah'a iftira eden ya da O'nun
Syellerini yalanlayandan daha zalim

kimdir! Onlann kitaptaki nasipleri ken-

dilerine erisecektir. Sonunda elgileri-

miz (melekler) gclip canlanm ahrken
« Allah'i birakip da tapmakia oldugunuz
tannlar ncrede?* derler. (Onlar da)
•<Bizden sivisip gitiiler» derler. Ve kaTir

olduklanna dair kendi aleyhlerine §a-

hitlik ederler.
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38. AUah buyuracak ki: «Sizden 6ncc
gcgmis, cin ve insan lopluluklan arasin-

da siz de ate§e girin!» Her iimmei gir-

dikge yolda§lanna ISnet edccckler.

Hepsi birbiri ardmdan orada (cehen-

nemde) toplanmca, sonrakilcronccki-

ler igin, «Ey Rabbimiz! Bizi i§tc bunlar

sapurdilar! Onun igin onlara atc§tcn bir

kat daha fazla azap ver!» diyecekler.

Allah da: Zaten herkes icin bir kat daha
fazla azap vardir, fakat siz bilmezsiniz,

diyecektir.

(Toplumu yanlis. yolda yUrtJlen liderlere hem
kendi kafirliklerinden hem de basjcalarini dogru
yoldan sapurdiklarindan 6tUrU; bunlarin pc$in-

den gidcnlere de hem kafir oWukJarindan hem dc

sapik liderleri laklit ctmclcrinden dolayi iki kai

azap cdileceklir.)

39. Oncckilcr dc sonrakilere derler

ki: Sizin bizc bir ustunluguniiz yok. O
halde siz de yapliklanruza karsjhk azabi

tadin!

40. Bizim ayetlerimizi yalanlayipda
onlara kar§i kibirlcnmek istcyenler var

ya, i§le onlara g6k kapilan agilmayacak

ve onlar, deve igne deligine girinceye

kadar cennete giremiyeceklerdir! Sug-
lulan i§tc boyle cczalandinnz!

(Bu ayetteki «cemel» kelimesini meshur ol-

mayan kiraal $ckil)ermc dayanarak Kur'an'daki

edebi tasvire uygun dU$medigini, deve ile igne

deligi arasinda bir munascbel bulunmadiguu ile-

ri sUrcnlcr vardir. Bunun icin kelimenin diger ki-

raaitaki «kalin ip» yani halat manasini (ercih

ederler. Ancak, umumun kiraali gdz 6nUne alina-

rak «dcve» manasi tercih edilmi$iu\ Devenin ig-

ne dcliginden gecmesi, imkansizlik bildirir. Bu-
na gftre ayeiin manasi: "Onlar asla cennete gire-

me/.lem veya «£ok zor girerler» demeklir.)

41. Onlar igin cehennem atesjnden

dosekler, iistierine de Grtiilcr vardir. I§te

zatimleri boyle cczalandinnz!

42. inamp da iyi ister yapanlara gelin-

ce -ki nig kimseye guciiniin Cistiindc bir

vazife yiiklemcyiz- i§ie onlar, cermet
ehlidir. Orada onlar cbedi kalacaklar.

(Ayet-i kerimedc YUcc Allah'm emir ve ya-

saklarinin insan gucti tlstunde ve yapilamayacak
bir sey olmadigi ac.ikca ifade edilmekte ve salih

amel ijleyenlere cennei vadedilmekledir.)

43. (Cennette) onlann alllanndan lr-

maklar akarken, kalplcrindc kinden nc
varsa hepsini gikanp atanz. Ve onlar
derler ki: «Hidayetiyle bizi (bu nimete)
kavusjuran Allah' a hamdolsun! Allah
bizi dogru yola ileimeseydi kendiligi-

mizden dogru yolu bulacak degildik.

Hakikaten Rabbimizin clgilcri gergegi

gctirmi§ler.» Onlara: is,te size cennei;

yapmis, oldugunuz iyi amellcre karsjhk

ona vSris kilindimz diye seslenilir.
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44. Cennet ehli cehennem chlinc: Biz
Rabbimizin bize vadcttigini gercek bul-

duk, siz dc Rabbinizin size vadettigini

gergek buldunuz mu? diye seslenir.

«Evct!» derler. Ve aralanndan bir cagn-
ci, AUah'in l&neti zalimlcrin uzerine ol-

sun! diye baginr.

45. Onlar, Allah yolundan alikoyan
vc onu egip bukmek isteyen zalimlcrdir.

Onlar ahireii de inkSrcdcnlcrdir.

46. Iki taraf (cenneilikler ve cehen-
nemlikter) arasinda bir perde ve A'rSf

iizerinde de herkesi simalanndan tani-

yan adamlar vardir ki, bunlar heniiz

cennete giremediklcri halde (girmeyi)

umarak cermet ehlinc: «Selam size!» di-

ye seslenirler.

(A'raf: Cennctle cehennem arasinda ytiksek

bir alandir ki. scv apian ile gUnahlan e^it olanlar

ANah'in diledigi bir zamana kadar burada kala-

caklar; daha sonra Allah'in a ffin a nail olarak on-

lar da cennete gireceklerdir.)

47. GOzleri cehennem ehli tarafina

dondurulunce de: Ey Rabbimiz! Bizi
zalimlcr toplulugu ile beraber bulun-
durma! derler.

4&.(Yine) A'rSf ehli simalanndan ta-

nidiklan birtakim adamlara seslenerck

derler ki: «Ne coklugunuz ne de tasla-

makta oldugunuz biiyiikluk size higbir

yarar saglamadi.

49. Allah'in, kcndilcrini higbir rah-

mete erdirmeyeccgine dair yemin etti-

giniz kimseler bunlar mi?» (ve cennet
ehline donerek): «Girin cennete; artik

size korku yoktur ve siz iiziilecek de de-

gilsiniz* (derler).

50. Cehennem ehli, cennet ehline:

Suyunuzdan veya Allah'in size vcrdigi

nziktan biraz da bize verin! diye sesle-

nirler. Onlar da: Allah bunlan kSfirlerc

haram kilmisnr, derler.

51. OkSfirlerki, dinlerini bireglcncc

ve oyun edindilcr dc dunya hayati onlan
aldatti. Onlar, bu gunlcri ile kar§ila§a-

caklanni unuttuklan ve Syetlerimizi bi-

le bile inkSr ettikleri gibi biz de bugiin

onlan unuturuz.
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52. Gercekten onlara, inanan bir top-

lum igin yol gostcrici ve rahmct olarak,

ilim (i/crc agikladigimiz bir kilap getir-

dik.

53. (Fakai onlar). Onun tevilinden

ba$ka bir §ey beklemiyorlar. Tevili gel-

digi (haber verdigi §eyler ortaya gikti-

gi) gun, onceden onu unutmus. olanlar

derlerki: Dogrusu Rabbimizin clgilcri

gergegi geiirmisjer. §imdi bizim sefaat-

gilanmiz var mi ki bize sefaai etsinler

veya (diinyaya) geri dondUrulmemiz
mumkun mii ki, yapmi§ oldugumuz
amcllcrdcn ba§kasim yapalim? Onlar

cidden kendilcrinc yazik ettiler ve uy-

durduklan §cyler (putlar) da kendile-

rinden kaybolup gitti.

(TcviJ: Bir seyi, varacagi ycrc vardirmak de-

mektir. Ayetin ifadesine gore, dilnya hayatina al-

danan kafirler, bu Kiub'a irnan elmeyip «Baka-

hm sonu nereye varacak* diyerek sonunu gtize-

lirler, isj ilenye aiaxlar. ahirete inanmak icin

kiyametin kopmasiru, ahireiin bilfiil gelmesini

bcklerlcr. Ama o gun gcldigindc onlardan hicbir

amelin kabul olmayacagini unuturlar.)

54. §uphesiz ki Rabbiniz, gttkleri ve
yen alti gtinde yaratan, sonra Ars/a is-

tivS eden, geceyi, durmadan kcndisini

kovalayan giindtfze btirtiyup orten; gti-

nc§i, ayi ve yildizlan emrine boyun eg-

mi§ durumda yaratan Allah nr. Bilesi-

niz ki, yaratmak da cmretmck de O'na

mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne
yiicedir!

(Istiva: Ltigatle, yilkselmek ve karar kilmak

dcmckiii. Allah'in bir sifati olarak. keyfiyeii bi-

linmekBizin Allah'in Ars'a ytikselmesi ve Ars'in

Ozerinde karar ktlmasidir.

Gokler vc yer yaratilmadan once giin mcfhu-
mu olmadigi icin bazi mflfessirler ayelle gec,en

alii gilntl alti vakil veya alls gUn kadar bir zaman
olarak tefsir ederler. Allah's gore gUn. an manasi-

na geldigi gibi uzun devrelcr manasina da gelir.

Hac suresi'nin 47. ayetinde. Allah katinda bizim

sayimizca bin yil sQren bir gUnUn var oldugu;

Mcaric suresi'nin 4. ayeiinde de bizim sayimizca

elli bin yil stircn bir gUnUn var oldugu i f ade edil-

mektedir. Yani Allah katinda giin ilibaridir.

Farkh zaman birimlerini ifade etmektedir. I;ie

burada bctirtilen gun, semaval ve arzin olu^um
devresi anlamindadir. Demek ki Allah kainau al-

ti gilnde yani alti devirde yaratip bugunkfl duru-

ma gctirmi^tir. Fussilet suresi'nin 9-12. ayetle-

rindc bu husus daha teferruatli anlatilmi<ttir.)

55. Rabbinize yalvara yakara ve giz-

lice dua cdin. Bilcsiniz ki O, haddi

a§anlan sevmcz.

56. Islah edilmesinden sonra yeryu-

ziinde bozgunculuk yapmayin. Allah'a

korkarak ve (rahmetini) umarak dua

edin. Muhakkak ki iyilik edcnlere Al-

lah'in rahmeii c.ok yakindir.

57. RiizgSrlan rahmetinin Ontinde

mujdc olarak g^nderen O'dur. Sonunda
onlar (o riizg&rlar), agir bulutlan yiik-

lenince onu 61ii bir memlekete sevkede-

xxz. Orada suyu indirir vc onunla turlii

tiirlii mcyvclcr gikannz. I§te OlOleri de

boyle gikaracagiz. Her halde bundan ib-

rei alirsmiz.
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58. Rabbinin izniyle giizel memleke-
tin bilkisi (giizel) gikar; k6Mi olandan
ise faydasiz bitkiden ba§ka bir§cy gik-

maz. I^te biz, stikreden bir kavim igin

Syctlcri bdyle agikhyoruz.

(Allah Teala bu ayeite bir ie$bih yapmakiadir:

Milmin, topragi verimli olan gUzel memlekete
benzetilmi;tir ki o hak s6zU ifitincc onu kabul

edcrek faydalarur ve gUzel ameller ortaya £ikai.

MUnafik da ktitU (oprakh yere beny.eiilmijtu ki o.

hak sozii i§iltigi haldc onu kabul etmcz ve ondan
faydalanmaz.)

59. Andolsun ki Nuh'u clgi olarak

kavmine gonderdik. Dedi ki: Ey kav-

mim! Allah'a kulluk eclin, sizin ondan
baska tannruz yoktur. Dogrusu ben, iis-

tiinilze gelecek btfyuk bir guniin azabm-
dan koricuyorum.

60. Kavminden ileri gelenler dediler

ki: Biz seni gergekten apagik bir sapik-

lik igindc goruyoruz!

61. Dedi ki: «Ey kavmim! Bende her-

hangi bir sapiklik yoktur; fakat ben,

Slemlerin Rabbi larafmdan gttndcrilmis,

bir elgiyim.

62. Size Rabbimin vahyetiiklerini du-

yuruyorum, size ogtit veriyorum ve ben
sizin bilmediklerinizi AUah'tan (gelen

vahiy He) biliyorum.

63. (Allah'in azabindan) sakinipda

rahmete nSil olmaniz iimidiyle, iginiz-

den sizi uyaracak bir adam vasitasiyla

size bir zikir (kitap) gelmesine sa§aruz

mi?»

64. Onu yalanladilar, biz dc onu vc
onunla beraber gemide bulunanlan kur-

tardik, Syellerimizi yalanlayanian da
suda bogduk! fiinkii onlar kor bir ka-

vim idiler.

65. Ad kavmine de kardesjeri Hud'u

(gdnderdik). O dedi ki: «Ey kavmim!
Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan baska
tannmz yoktur. H31a sakinmayacak
misiniz?»

66. Kavminden ileri gelen kaTirler

dediler ki: Biz seni kesinlikle bir be-

yinsizlik iginde goriiyoruz ve gercek-

tcn seni yalancilardan samyoruz.

67. «Ey kavmim! dedi, ben bcyinsiz

de|ilim: fakat ben Slemlerin Rabbinin
g6nderdigi bir elgiyim.
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68. Size Rabbimin vahycttiklcrini

duyunjyorum vc ben sizin icjn giivenilir

bir ogut^uyiim.

69. Sizi uyarmak icjn iginizden bir

adam vasitasiyla Rabbinizden size bir

zikir (kitap) gelmesine §a§tiniz mi? Dii-

suniin ki O sizi, Nuh kavminden sonra

onlann yerine getirdi ve yaranli§ta sizi

onlardan tistiin kildi. O halde Allah'in

nimetlerini hatirlayin ki kurtulu§a ere-

siniz.»

70. Dediler ki: Sen bizc tck Allah'a

kulluk etmemiz ve atalanmuin tap-

makta oldukJanm birakmamiz icin mi
geldin? Eger dogrulardan isen.bizi teh-

dit ettigini (azabi) bize gelir.

71. (MM) dedi ki: «Uzerinize Rabbi-

nizden bir azap ve bir hi§im inmi§tir.

Haklannda Allah'in hicbir delil indir-

medigi, sadece sizin ve aialanmzin lak-

Dgi kuru isimler hususunda benimle tar-

ti§iyor musunuz? Bcklcyin flyleyse,

§tiphesiz ben de sizinle beraber bekle-

yenJerdcnim!»

72. Onu ve onunla beraber olanlan
rahmctimizle kurtardik ve Syetlerimizi

yalanlayip da iman etmeyenlerin kflkti-

nii kestik.

73. Semfld kavmine de karde§leri

Salih'i (gonderdik). Dedi ki: Ey kav-

mim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan
ba§ka tannmz yoktur. Size Rabbiniz-

den a$ik bir delil gelmistir. O da, size bir

mucize olarak Allah'in §u devesidir
Onu birakin, Allah'in arzinda yesin, (ig-

sin); ona kotuluk eimeyin; sonra sizi

elem vcrici bir azap yakalar.

(Semud Kavmine kardesleri Salih (a.s.)pey-

gamber olarak gOnderilince, dediler ki: EZgcr

sen hakikaten bir peygamber isen dua el de su la-

|in icjnden bir dtf i deve ciksin. O zaman senin

peygamber olduguna inaninz» Hz. Salih de dua
eiti, o la^dan tstedikleri gibi bir deve (ikiverdi.

Bu muci/cyi goTcnterden bir kismi ona iman eni,

digcrlcri isc kafirliklerinde devam euiler. Hz.

Salih kavminden, deveye dokunmamalarim, de-
venin serbesice yeyip-icip dola$masim isicdigi

halde onlar devcyi, ayaklarim keserek oldUrdil-

lcr. Bunun Uzcrine Salih Peygamber bulundugu
bolgeden hicrei etti, kavmi ise g iddeili bir dep-
rem fle helak oldu.)
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74. Diisuniin ki, (Allah) Ad kavmin-
dcn sonra yerlerine sizi getirdi. Ve yer-

yuzUnde sizi yerle§iirdi; Onun diizliik-

lerinde saraylar yapiyorsunuz, dagla-

nnda evlcr yontuyorsunuz. Amk Al-
lah'in nimetlerini hatirlayin da ycryii-

ziinde fesatgilarolarak kansjklik £ikar-

mayin.

(Scmud kavmi §am ile Hicaz arasinda «Hicr«»

denilen bdlgede ya$ami$ gUslU bir kavim idi.

Daglarda, vadilerde kayaian, mennerleri keser
vc bi^erlerdt. Yonima tasjardan evler, saraylar.

havuzlar ve isiedikleri binalan yaparlardi. Ayei-

i kerimedc «0'nun dUzlUklerinde saraylar yapi*

yorsunuz; daglarinda, evler yontuyorsunuz"
mealindeki bolum buna i$arei eunckicdir. Kaya
ve mermetleri ilk dcfa yoniamn Scmud kavmi ol-

dugu ve bu $ekilde bin yediyUz kadar s.ehir yap-

Ltklan rivayei edilmekiedir.)

75. Kavminin ileri gelcnlcrinden bii-

yukliik laslayanlar, iglerindcn zayif g5-

riilcn inananlara dediler ki: Siz Salih'in,

Rabbi tarafindan gflnderildigini biliyor

musunuz? Onlar da $iiphcsiz biz onunla

nc gOnderilmi§se ona inananlanz, dedi-

ler.

76. Btfyukluk taslayanlar dediler ki:

«Biz de sizin inandigiruzi inkaredenle-

riz.»

77. Dcrkcn o di§i deveyi ayaklanni
keserek 61diirduler ve Rablerinin em-
rinden di§an ciktiiarda: Ey Salih! Eger
sen gercekten peygamberlcrdensen bizi

lehdit etiigin azabi bize geiir, dediler.

78. Bunun uzcrine onlan o (gurultu-

lu) sarsirm yak al ad i da yurtlannda diz

tistu dona kaldilar.

79. Salih o zaman onJardan yiiz cevir-

di ve §flylc dedi: Ey kavmim! Andolsun
ki ben size Rabbimin vahyettiklerini

leblig etiim ve size Ogiit verdim; fakat

siz Ogiil verenleri sevmiyorsunuz.
80. LQt'u da (peygamber gonderdik).

Kavmine dedi ki: «Sizden onceki mil-

letlcrden hicbirinin yapmadigi fuhu§u
mu yapiyorsunuz?

81. Ciinku siz, sehveti talmin igin ka-

dinlan birakjp da sehvctle erkcklere ya-

na§iyorsunuz. Dogrusu siz lasjcm bir

miUetsiniz.»



Ciiz:8. Sure: 7 A'RAPSURESI 1M

>£=£jaaJiblt0^=0U3'w^-^MM^JI A^lilC-

0 S§f>£

v

:£

f»

%
ft

V

V

v

?

i
s

1

82. Kavminin cevabi: Onlan (L&t'u

ve taraftarlarini) mcmleketinizden ci-

kann; giinkU onlar fazla tcmizlcnen in-

sanlarmis,! demclcrinden ba§ka bir §ey

olmadi.

83. Biz de onu ve kansindan ba§ka ai-

le efradim kurtardik; gunkti kansi geri-

de kalanlardan (kafirlerden) idi.

84. Ve iizerlerine (ta§) yagmuru yag-
dirdik. Bak ki gunahkarlann sonu nasil

oldu!

{Hi.. Ibrahim'in kardc§min (orunu olan Hz.
Lui, Humus'ta bulunan «Sodom» $ehri halkina
peygambcr olarak gonderilmi§u\ Bu $ehir halki

ba$ka hicbir millctin yapmadigi bir fuhu$ (homo-
seksUellik) yapiyorlardi. Lut (a.s.)in nasihatleri-

ni dinlemediler. ktilulUklerine devam eililer.

Nihayet Lut Peygambcr kendine inanarUarla bc-

rabcr geceteyin $ehri lerkctli. Kavmi ise zelzele,

basjanna yagan miiihis. las. ve yagmur ile helak
olup giliiler. T$i£ kDfur ve fuh$un sonu boyle neli-

celendi.)

85. Medyen'e de kardcsjcri §uayb'i
(gonderdik). Dedi ki; Ey kavmim! Al-
lah'a kulluk cdin, sizin ondan ba§ka tan-

nmz yoktur. Size Rabbinizden acik bir

delil gclmi§iir. artik Olgiiyii, tamyi lam
yapin, insanlann e§yalanni eksik ver-

meyin. Diizeltilmcsinden sonra yeryii-

ziindc bozgunculuk yapmaym. Eger
inananlar iseniz bunlar sizin icin daha
hayirlidir.

(Mcdyen. Ibrahim (a.s.)in oglunun adidir.

Bunun torunlanna Mcdyen kabilesi, bu kabilc-

nin ikamel emgi $ehie de Mcdyen $ehri denil-

misjir. Bu $chir, Fitislin ile Hicaz arasinda ve Ki-
zildcniz 5ahilinde bulunmakla idi.)

86. Tchdit ederek, inananlan Allah
yolundan ahkoyarak ve 0 yolu egip
biikmek isicycrck oyle her yolun ba§m-
da oiurmaym. Dii.siinun ki siz az idiniz

de O sizi cogallti. Bakin ki, bozguncula-
nn sonu nasil olmu§tur!

87. Eger iginizden bir gunip bcnimle
gonderilene inanir, bir gurup da inan-

mazsa, Allah aranizda hiikmedinccye
kadar bckleyin. O hakimlerin en iyisi-

dir.
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88. Kavminden ileri gelen kibirliler

dedilerki: «Ey §uayb! Seni vc scninlc

beraber inananlan memleketimizdcn
kesinlikle cikaracagiz veya dinimize

d6ncceksiniz» ($uayb): Istemesek de

mi? dedi.

89. Dogmsu Allah bizi ondan kurtar-

diktan sonra tekrar sizin dininizc dbner-

sck Allah'a kars_i yalan uydumius olu-

ruz. Rabbimiz Allah dilemis, ba§ka,

yoksa ona geri donmemiz bizim icin

olacak sey degildir. Rabbimizin ilmi her

§eyi ku§atmi§tir. Biz sadece Allah'a da-

yaninz. Rabbimiz! Bizimlc kavmimiz
arasinda adalctlc hukmet! Sen hiikme-

denlerin en hayirhsistn.

(Bu ayeae §uayb (a.s.) kavminin dtnlerinc gc-

ri dftnme teklifini reddeimekie, fakat bu i$ie Al-

lah'in dilemesini istisna etmektedir. Onun bu tu-

lumu. AUah'in iradesine leslim olmasinin bir

ifadesidir. £unku peygamber ve veliler dcvamli

olarak AUah'in azabindan vc durumlarimn de-

gi§mcsinden korkarlar. Bu sebeple §uayb (a.s.)

diyor ki: AUah'in dinim birakip da si/in dininizc

denmemiz kabu) edilir $ey degildir. Ancak Allah

bizim helakimizi dilcmi$sc bir §cy diycccgimiz

yoktur. QunkU butun i^lerimiz onun clindedir. O.
ditedigini iiaai sebebiyle mutlu kilar, diledigini

dc gunahindan Otilril cezaJandirir.)

90. Kavminden ileri gelen kaTirier de-

diler ki: Eger §uayb'e uyarsaniz o lak-

dirdc siz mutlaka ziyana ugrarsiniz.

91. Derken o §iddeili deprem onlan

yakalayivcrdi de yurtlannda diz usiu

donakaldilar.

92. §uayb'i yalanlayanlar sanki yurt-

lannda hie oturmamis. gibiydiler. Asil

ziyana ugrayanlar §uayb'i yalanlayan-

lann kendileridir.

93. (§uayb), onlardan yttz ccvirdi ve

(iginden) dedi ki: «Ey kavmim! Ben si-

ze Rabbimin gonderdigi gercekleri du-

yurdum ve size bgtii verdim. Artik kaTir

bir kavmc nasil acinmU
94. Biz hangi iilkeye bir peygamber

gonderdiysck, ora halkini, (peygambe-
re ba§ kaldirdiklartndan otiirii bize)

yalvanp yakarsinlardiye mullaka yok-
sulluk ve darlikla sikmisjzdir.

95. Sonra ktftulugu (darlip) degisti-

rip yerine iyilik (bolluk) getirdik. Niha-

yct c^ogaldilar vc: oAlalanmiz da boyle

sikinii ve sevinc ya§ami§lardi» dcdilcr.

Biz dc onlan, kendileri farkina varma-
dan ansizin yakaladik.
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96. O (peygamberlerin gonderildigi)

iilkelerin halki inansalar ve (gunahtan)
sakinsalardi, elbette onlann ustiinc

gOkten ve yerden nice berekei kapilan

acardik, fakat yalanladilar, biz dc cttik-

leri yiiziinden onlan yakalayiverdik.

(Ytice Allah insanhgi dogru yola lleimck icin

/.aman z.aman onlann ic-inden seciigi yiiksck s ah

siyctleri peygambcr olarak g6ndcrmis,iir. Fakat

bazt memlekctlcrin halki. scyiana vc nefislcrine

uymada son derece ileri gitlikJeri 19m peygam-
bcrlerin uyanlanru kabul ctmcmis, vc onlan red

delmisterdir. Cenab-i Allah briyle davrananlarin

kimini hemen cezalandirrms,, kimini de bir mild-

det miihlei verip miireffeh bir hayattan sonra an-

nua yakalami; ve helak elmisUr. Iste 94-96.

ayetler bu durumu tasvir etmekiedir.)

97. Yoksa o iilkelerin halki geceleyin

uyurlarken kendilerine azabimizm gcl-

meyeceginden emin mi oldular?

98. Ya da o iilkelerin halki ku§luk
vakli cglcnirlcrkcn kendilerine azabi-

mizin gelmcyeceginden emin mi oldu-

lar?

99. Allah'in azabmdan emin mi oldu-

lar? Fakai ziyana ugrayan loplulukian

bagkasi, AJlah'in (boyle) mOhletverme-
sinden emin olamaz.

100. Onceki sahiplerinden sonra yer-

yuziine vSris olanlara h&la §u gercek
belli olmadi mi ki: Egerbiz dileseydik

onlan da giinahJanndan dolayi musi-

bctlcrc ugratirdik! Biz onlann kalpleri-

ni muhiirleriz de onlar (gergekleri) ish-

mezler.

101. i§te o iilkeler... Onlann haberle-

rinden bir kismini sana anlauyoruz. An-
dolsun ki, peygamberleri onlara apacik

deliller getirmi§lerdi. Fakat onceden
yalanladiklan gcrccklcrc iman edecek
degillerdi. i§te kafirlerin kalplerini Al-

lah bOyle miihiirler.

102. Onlann gofunda, soziinde dur-

ma diye bir sey bulamadik. Gercek §u

ki, onlann gogunu yoldan cikmis, hul-

duk.

(Bund an sonraki ayeilerde Musa (a.s,)in Mi-

sir'da Firavun vc kavmiru Icvhid dininc davcli vc

I&railogullanru Misir esarelinden kurtarma mil-

cadclcsi anlalihr:)

103. Sonra onlann ardindan Musa'yi
mucizelerimizle Firavun ve kavminc
gOndcrdik dc o mucizclcri inkSr ctlilcr,

ama, bak ki, fesatcilann sonu ne oldu!

104. Musa dedi ki: «Ey Firavun! Ben
aicmlerin Rabbi tarafindan gOnderilmis.

birpeygambcrim.
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105. Allah hakkinda gergekien ba§-

kasim sOylcmcmek benim tizerime

borgtur. Size Rabbinizden acik bir dclil

getirdim; anik israilogullanm benimle

birak!»

{Israilogullari, daha tfnee Yusuf (a.s.) Mi-
sir'da hazine yetkilisi iken babalari Ya'kub Pey-

gamber'le beraber Filisiin'den go^ilp Misir'a yer-

le^miflerdi. Bilahare Muir firavunlan Israilo-

gullanru parya sirufi olarak gen ve agir iflerde is-

tihdam eiiiler, bunlara bircok zulUm ve i$kenccyi

reva gordUler. §imdi ayni milteiten peygamber
olarak gelmi$ otan Musa (a.s.), kendi kavmini Fi-

ravun zulmUnden kurtannak icin Misir dan $lka-

np lekrar Filistin'e gdtUrmeyi ona teklif elli.)

106. (Firavun) dedi ki: Eger bir

mucize getirdiysen ve gercekten dogru

stfyluyorsan onu gOsler bakalim,

107. Bunun iizerine Musa asasini ye-

re am. O hemen apagik bir ejderha olu-

verdi!

108. Ve clini (cebinden) gikardi. Bir-

denbire o da seyredenlere bembeyaz
gOrunuvcrdi.

(Baston ve el beyazhgi Hz. Musa'ya verilen

iki mucizedir.)

109, 1 10. Firavun'un kavminden ileri

gelenler dediler ki : Bu cok bilgili bir si-

hirbazdir. Sizi yurdunuzdan gikarmak
istiyor. Ne buyurursunuz?

Ill, 112. Dediler ki: Onu da kardesj-

ni de beklet; sehirlere (oplayicilar (me-
murlar) yolla. Biitiin bilgili sihirbazla-

n sana getirsinler.

(Hz. Musa'nm kardc;i, Harun (a.s.)dir. O da
karde$ine yaidimci olarak gdnderilmij bir pey-

gambcrdir.)

113. Sihirbazlar Firavun'a gcldi vc:

Eger ustiin gelen biz olursak. bize kesin

bir miikSfat var mi? dediler.

1 14. (Firavun): Evet hem de siz mui-
laka yakinlanmdan olacaksimz, dedi.

1 15. (Sihirbazlar), Ey Musa sen mi
(once) atacaksin, yoksa atanlar biz mi

olahm? dediler.

116. «Siz aiin» dedi. Onlar atinca, in-

sanlann gOzlerini biJyiilediler, onlan

korkuttular ve buyiik bir sihir gOsterdi-

ler.

I'Ua^^}'^/oXj JyUoll^o

(Sihirbazlar lp ve odun pari; alarm i ortaya atli-

lar. Fakat halkm gbzlenni bUyulcdikleri it.- in bu
attiklan $eyler onlara yilan gibi gdzuktu.)

1 17. Biz de Musa'ya, «Asaru ai!» diyc

vahyettik. Bir de baktilar ki bu, onlann
uydurduklanni yakalayipyutuyor.

1 18. B3ylc.cc gercck onaya cikti ve

onlann yapmakta olduklan yok olup

giui.

1 19. i§lc Firavun vc kavmi, orada ye-

nildi ve kiicuk dii§erek geri donduler.

lar.

120. Sihirbazlar ise secdeye kapandi-
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121, 122. «Musa ve Harun'un Rabbi
olan alemlerin Rabbine inandik» dedi-

lcr.

123. Firavun dedi ki: «Ben size izin

vcrmeden ona iman mi ettiniz? Bu, hig

suphesiz sehirde, halkim oradan gikar-

mak icjn kurdugunuz biriuzaktir. Ama
yakinda (bastmza gelecekleri) gore-
ceksiniz!

124. Mutlaka ellerinizi vc ayakJanm-
zi Qaprazlama kesecegim, sonra da he-

pinizi asacagim!»

(Firavun'un sihirbazlari topian Hz. Musa'ya
iman eduicc. Firavun bu i$in bir komplo oldugu-
nu sandi vc halkin da topian iman edeceginden
korklu. Bunu onlemek maksadtyla sihirbazlari

tchdii ederek hem onlara, hem de halka gbzdagi
vcrdi. Ayrica Hz. Musa ve ona inananlara kar$i

halki tahrik ctmck ve kendi durum unu korumak
maksadiyla da halkin yurtlanndan cikanlmak
istendigini ileri silrdu.)

125, 126. Onlar: Biz zaien Rabbimize
doncccgiz. Sen sadecc Rabbimizin
Syetleri bize geldiginde onlara inandi-

gimiz igin bizden intikam aliyorsun. Ey
Rabbimiz! Bize bol bol sabir ver, miis-

liiman olarak canimizi al, dediler.

127. Firavun'un kavminden ileri ge-
Icnlcr dediler ki: Musa'yi ve kavmini,
seni ve tannlanni birakip yeryiizunde
bozgunculuk gikarsmlar diye mi bira-

kacaksiniz? (Firavun): «Biz onlann
ogullanni oldurup. kadinlanni sag bira-

kacagiz. Elbettc biz onlan ezecck iis-

Lunliikteyiz» dedi.

128. Musa kavmine dedi ki: «A1-
lah'ian yardim isicyin ve sabredin. §up-
hesiz ki yeryuzii Allah'indir. Kullann-
dan dilcdigini ona vllris kilar. Sonus
(Atlah'tan korkup giinahtan) sakinan-
lanndir.*

129. Onlar da, sen bize (peygamber
olarak) gelmedcn Once de geldiktcn
sonra da bize iskencc edildi, dediler.

(Musa), «Umulur ki Rabbiniz diisma-
ninizi helSk edcr ve onlann yerinc sizi

ycr yiiziine hakim kilar da nasil hareket
edeceginizc bakar» dedi.

(Boylece Hz. Musa istikbalin. in an an 1arm
olacagina i$arei elti. YUce Allah, Firavun ile kav-
mini suda bogarak bu vadinj yerinc geiirdi Israi-

logullarim. onlarm yurilarma ve mallarina Da-
vud ve Suleyman (a.s.) zamanlannda sahip kildi.

Yu$a' b. Nun devrinde de Kudus'u fciheitiler.)

130. Andolsun ki, biz de Firavun'a
uyanlan ders alsinlar diye yillarca ku-
raklik ve mahsiil kitligi ile cezalandir-

dik.
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131. Onlara bir iyilik(&>//w*j gelin-

ce, «Bu bizim hakkjmizdir> derler, eger
kendilerine bir fenalik gelirse Musa ve

onunla beraber olanlan ugursuz sayar-

lardi. Bilcsiniz ki, onlara gclcn ugursuz-

luk Allah kaDndandir, fakat onlann co-

gu bunu bilmezler.

132. Ve dediler ki: «Bizi sihirlemek

igin ne mucize gelirirsen getir, biz sana

inanacak dcgiliz.»

133. Biz de ayn ayn mucizelerolarak

onlann Uzerine tufan, cekirge, hascrc,

kurbagalar vc kan gonderdik; yine dc
buyukliik tasladilar vc gunahk§r bir ka-

vim oldular.

{Mi.si.rlii.tr H/ Musa'ya inanmadiklan iun

Allah Tcala onlara yagmur ve sel tufaru gftnder-

di. bilahare sirasiyla ^ekirge, habere, kurbagalar

gdnderdi ki bu hayvanlar onlarui agizlanna ve
gtizlerine girecek dcrecede eok idiler. Daha son

ra gdkien kan yagdirdi, blltun sular kan oldu ve

kan ictiler. Bu bclalarin kalkmasi ion Hz.

Musa'ya ba§ vurdular. o da Allah'a dua elli ve

betalar kalkli; fakal onlar. «Ey Musa, sen gercek-

len buyuk bir sihirbaz imi$sin!» diyerek inkir ei-

mekte israr eililer.)

134. Azap iizerlerine cOkiince, «Ey
Musa! sana verdigi soz hiirmctine, bi-

zim i$in Rabbinc dua et; eger bizden
azabi kaldinrsan, mutlaka sana inana-

cagiz ve muhakkak israilogullanm se-

ninlc gondcrcccgiz» dcdilcr.

135. Biz, ula§acaklan bir miiddeie

kadaronlardan azabi kaldinnca hemen
sozlcrinden dOniiverdilcr.

136. Biz de Syetlerimizi yalanlamala-

n ve onlardan gafil kalmalan sebebiyle

kcndilcrindcn intikam aldik ve onlan

denizde bogduk.

137. Hor goruliip czilmekte olan o
kavmi (yahudileri) de, icini berekeile

doldurdugumuz yerin dogu taraflanna

ve bati taraflanna miras^i kildik. Sabir-

lanna karsriik Rabbinin Israilogullanna

verdigi giizel s6z yerine geldi. Firavun

ve kavminin yapmakta olduklanni ve

yetistirdikleri banceleri helSk ettik.

(Israilogullari Hz. Musa'mn ybnetiminde Mi-

sir'dan Sina y anmad 35 in a ge^likten sonra uzun
muddei burada kaldilar. Bilahare Kudus ve §am
bdlgelerini hakimiyetlcri aluna aldilar. Bir<,ok

icfsirci ayctte gcq en «yeryflzilnUn dogulari ve

baiilariwru §am ve Misir olarak tefsir etmi|lerse

de Sina yarimadasinin. Filislin ve Sam bblgeleri

olmasi gercej-e daha yakin gOrUlmektedir. Zira

tarihic Israilogullari Misir'a degil, adi gefen bol-

gelere hakim olmusUrdir.)
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138. israilogullanni denizden gegir-

dik, orada kendilerine mahsus birtakim

puliara tapan birkavmc rastladilar. Bu-

nun iizerine: Ey Musa! Onlann lannlan

oldugu gibi, sen de bizim icjn bir lann

yap! dediler. Musa: Gercekten siz cahil

birtoplumsunuz, dedi.

(lsrailogullan denizi gcciikicn sonra bu/.agi-

ya lapan Amalika kavmine rastladilar. kendi
peygamberlerinden, onlann lanrilan gibi bir lan-

n yapmasini isiediler. Hz. Musa onJarin leklifini

reddetti ve onjari cehaletle sucladi.)

139. §uphcsiz bunlann icinde bulun-

duklan (din) yikilmisjir, yapmakta ol-

duklan da bStildir.

140. Musa dedi ki: Allah sizi alcmlc-

re (isitin kilmisken ben size Allah'tan

ba§ka bir tann mi arayayim?

(Ytfce Allah Israilogullanni Firavun'un zul-

munden kurlarip onlan deni/den gecirdi ve Sina

colilnde onlara bazi nimetler verdi. Buna ragmen
lsrailogullan Allah'i birakip Amalika kavminde
gdrdUklcrt buza|i gibi bir lann isteyince Allah
Teals onlara verdigi nimetleri haurlalarak sdyle

buyurdu:)

141. Hattrlayin ki, size i$kencenin en
koiiisunii yapan Firavun'un adamlann-
dan sizi kurtardik. Onlar ogullanmzi ol-

duriiyorlar, kadmlannizi sag birakiyor-

lardi. i§ie bunda size Rabbiniz tarafin-

dan biiyilk bir imtihan vardir.

142. (Bana ibadei etmesi igtn) Mu-
sa'ya otuz gece vade verdik ve ona on
gece daha ilSve euik; boylcce Rabbinin
tayin ctugi vakit kirk geceyi buldu. Mu-
sa, kardesj Harun'a dedi ki: Kavmimin
igindc benim yerime get;, onlan lslah et,

bozgunculann yoluna uyma.

143. Musa tayin eitigimiz vakiite

(Tur'a) gelip dc Rabbi onunla konu§un-
ca «Rabbim! Bana (kendini) goster, se-

ni goreyim!» dedi. (Rabbi): «Sen beni

asla goremezsin. Fakat $u daga bak,

eger o yerindc durabilirsc sen de beni

goreceksin!» buyurdu. Rabbi o daga te-

celli edince onu paramparca etti, Musa
da baygm dtisW. Ayihnca dedi ki: Seni

noksan sifatlardan tenzih ederim. sana

levbe cttim. Ben inananlann ilkiyim.

(Hz. Musa, YUcc Allah'm dunyada gftriileme-

yccegini bildigi halde kendisindeki ^iddetli i§ti-

yak sebebiyle Allah a boyle bir niyazda butundu.

CiinlcU o. Allah'm sdzlcrini duyunca adcia kendi-

nin dQnyada oldugunu unutmus,, ahiret ve cennct
hayatina kavu$iugunu zanneimi$li.)
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144. (Allah) Ey Musa! dcdi, ben risa-

lcOcrimle (sana verdigim gorevterle)

ve sOzlerimle seni insanlann basma seg-

tim. Sana verdigimi ai ve §ukredenJer-

den ol.

145. Nasihat vc her scyin agiklamasi-

na dair ne varsa hepsini Musa ic,in lev-

halarda yazdik. (Ve dedik ki): Bunlan
kuvvetle tut, kavmine de onun en giize-

lini almalanni emret. Yakinda size, yol-

dan cikmisjann yurdunu gosterece-
gim.

(Bu aycitc, Tevrat'in, levhalarda yazili olarak

Allah (aiafindan Hz. Musa'ya vcnldigi ifadc

edilmektedir. Ancak bu levhalann mahiyeti hak-

kinda kesin bilgiye sahip degiliz. Muhievasina

gclincc, ;Uphcsiz ki bu levhalarda o gUn Israilo-

gullaruun din ile llgili mcselcleri ve loplumun is-

lahi ic,in gerekh usul ve furu mevcut idi. Ayettc

anlalilan «cn gUzclini almak»ian maksai, Tcv-

rai'in geregi ile amel etmektir. Ayeiie gefen
fasiklann yurdundan maksat, purpercsl Amalika
kabilcsinin elinde bulunan mukaddes topraklar

(Kudils ve cevresi) ile Sam bdlgesidir. Hz. Mu-
sa'nin vefatindan soma Israilogullan buralari el

lerine gecirmis. ve bir muddei hokum surmusjer-

dir.)

146. Yeryiizunde haksiz yere bObur-

lcnenlcri Syetlcrimdcn uzakla§tiraca-

gim. Onlarbutiin mucizeleri goreeler de

iman etmezler. Dogru yolu g6rseler onu
yol cdinmezler. Fakat azginltk yolunu
gorurlerse, hemen ona saparlar. Bu du-

rum, onlann Syetlerimizi yalanlamala-

nndan ve onlardan gafil olmalanndan
ileri gelmektedir.

147. Halbuki Syetlerimizi ve ahirete

kavu§mayi yalanlayanlann amcllcri

bosa gikmi§ur. Onlar, yapmakta olduk-

lan amcllcrdcn ba§ka bir sey i£in mi ce-

zalandmhrlar!

148. (Tur'a giden) Musa'nin arkasin-

dan kavmi, zinei lakimlanndan, bbgii-

rebilcn bir buzagi hcykclini (tanri)

edindiler. Gfirmediler mi ki o, onlarla

ne konu§uyor ne de onJara yol giisteri-

yor? Onu (tanri olarak) bcnimscdiler

ve zalimler oldular.

(Hz. Musa'nin Tur'da kaJma mUddeli on giin

uzatihnca, Israilogullanndan Sam iri adinda bir

sanatkar, zinet lakimlanni loplayarak bir buzagi

heykeli yapti ve: «Sizin de Musa'nin da lannsi

budur. Fakat Musa lannsini unuctu- dedi. Buza-

giyi dyle bir usialdcla yapmi;ti ki. icmt ruzgar

girdigtnde canli imif gibi bogurtlyordu.)

149. Pisman olup da kendilerinin ger-

ccktcn sapmi§ olduklanni g6riince de-

diler ki : Eger Rabbimiz bize acimaz ve
bizi bagisjamazsa mutlaka ziyana ugra-

yanlardan olacagiz!



Cuz: 9. Sure: 7 A'rafsOresi lfiy

150. Musa, kizgin ve tizgiin bir halde

kavmine doniince: «Benden sonra ar-

kamdan nc kotii i§lcr yapmi§siniz! Rab-
binizin emrini (beklemeyip) acele mi
ettiniz?» dedi. Tcvrat levhalanni yere

am ve kardesjnin (Harun'un) ba§ini tu-

tup kendine dogru cekmcye ba§ladi.

(Kardesi): «Anam oglu! Bu kavim be-

ni cidden zayif gOrdiilcr vc nerede isc

beni b'ldureceklcrdi. Sen dc dusjnanlan

bana giildurme ve beni bu zalim kavim-
le berabcr tutma!» dedi.

(Hz. Musa ile Hz. Harun ana-baba bir karde;-

urler. Durum bcjyle oldufu halde Hz. Harun'un,

k aides,ine «anam oglu» demcsinin sebebi, onun
merhameiini celbeimeklir. Zira, anarun seflcal ve
merhameti baba ve karde§ien daha fazladir. Ay-

nca analanmn Allah'a inanmis. bin olmasi ve ona

kar$i sevgilehnin daha fazla olmasi da bu husus-

ta bir sebep olabilir.)

151. (Musa da) Ey Rabbim, beni ve
kardcsjmi bagi§la, bizi rahmetine kabut

eL Zira sen merhametlilcrin en merha-

meilisisin! dedi.

152. Buzagiyi (tann) edinenler var

ya, i§te onlara mullaka Rablerinden bir

gazap vc diinya hayannda bir alcaklik

erisecektir. Biz iftiracilan bdyle ceza-

landinnz.

153. Kotuliiklcr yaptiktan sonra ar-

dindan tevbe edip de iman edenlere ge-

lince, suphesiz ki o tevbe vc imandan
sonra, Rabbin elbetle bagi§layan ve
csirgcyendir.

154. Musa'nin bflcesi dinince lcvha-

lan aldi. Onlardaki yazida Rablerinden

korkanlar icin hidayct ve rahmct (habe-

ri) vardi.

(Israilogullari buzagiya taptiklarina pisman
olduklan icin Allah Teala, Hz. Musa'ya kavmini

lemsilen yelmis. ki$i secerek huzura gelirmesini

vc hep berabcr levbe cunclcrini emrctmis.u. A$a-
gid;iki ayet bu hususu a^iklamakladir:)

155. Musa tayin eitigimiz vakitte

kavminden yetmis. adam secti. Onlan o
miithis. deprem yakalayinca Musa dedi

ki: «Ey Rabbim! Dileseydin onlan da
beni de daha Once helSk ederdin. ici-

mizden birtakim beyinsizlerin isjedigi

(giinah) yiiziinden hepimizi hel5k ede-

cck misin? Bu i§, scnin imtihanindan

ba§ka bir sey degildir. Onunla diledigini

sapimrsin, diledigini de dogru yola ile-

tirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi ba-

gisja ve bize aci! Sen bagisjayanlann en

iyisisin!

(Hz. Musa'nin, kavmini tcmsilcn secip Al-

lah'in huzuruna gclirdigi kimseler, Allah ile ken-

di arasindaki konusmayi isiiince. onunla yelin-

mediler ve: «Ey Musa. Allah'i acikca gdrmedik-

ce sana asla inanmayacagiz» dcdilcr. Bunun uze-

rine orada siddclli bir deprem oldu ve bayihp

dikftuler. Hz. Musa, Allah'a yalvardi da bu afet

kalduildi.)



170 A'RAFSURESI Cuz: 9. Sure: 7

156. Bize, bu diinyada da iyilik yaz

ahirette de. §uphesiz biz sana d0ndiik.»

Allah buyurdu ki: Kimi dilersem onu

azabima ugraunm; rahmctim isc her se-

yi ku§atir. Onu, sakinanlara, zek&ti ve-

renlere ve ayetlerimize inananlara ya-

zacagim.

157. Yanlanndaki Tevrai ve incil'de

yazili bulduklan o elgiye, o ummi Pcy-

gambcr'e uyanlar (varya), i§te o Pey-

gamber onlara iyili|i emredcr. onlan
kOtiiliikten mcncdcr, onlara temiz §ey-

leri helfll, pis seyleri haram kilar. Agir-

hklanni vc uzcrlerindeki zincirleri indi-

rir. O Peygamber'e inamp ona saygi

gOsteren, ona yardim eden ve onunla

birlikte gondcrilcn nflr'a (Kur'an'a)

uyanlar var ya, i§te kurrulu§a erenler on-

lardir.

(Ayelle gecen «ilmmi» kelimesi. okumayaz-
ma bilmeyen kar$ihginda kullamlmis. olup

Rcsulullah'in bir vasfidir. Allah Tcala'nin O'nu

bu vasif ilc aciklamasi Ummi oldugu halde ilmin

blitiin kemalalina sahip olmasindandit ki. bu da

Onun hakkinda bir mucizedir. Resul denilmesi

Allah'a izafeien, Nebi denilmesi ise kullara nis-

betendir. Yani o. AUah'in elcisi olmasi bakimuv

dan Rasul. insanlara AUah'in emiTlerini ulas,unp

bildirmesi bakumndan da Nebi'dir.

Ayelte gecen agirhklar ve zincirlcrdcn mak-
sal, Tevrai'ta bulurtan vc gdnah isteyen azalarin

kesilmesi. elbiscnin pislik degen kismuiin kesi-

lip alilmasi gibi uygulanmasinda gUcliik cckilcn

hUktfmlerdir Islam dini bu agu* hUktimleri kaldi-

rarak insanlan bir lUr mes.akkal zincirlerinden

kuriarmij; kolay ve uygulanabilir hOkUmler
koymusiur.)

1

158. De ki: Ey insanlar! Gergekien

ben sizin hepinizc, goklerin ve yerin

sahibi olan AUah'in cl^isiyim. Ondan
ba§ka lann yoktur, O dirillir ve oldurur.

Oyle ise Allah'a ve iirnmf Pcygambcr
olan Rcsulunc -ki o, Allah'a ve onun
sOzlerine inanir- iman edin ve O'na

uyun ki dogru yolu bulasiniz.

159. Musa'nm kavminden hak ile

dogru yolu bulan ve onun sayesinde Sdil

davranan bir topluluk vardir.

(Aycttc am Ian loplulukian maksat ya Hz. Mu-
hamrrted (sa.)e iman eden bazi yahudilcrdii veya

Hz. Musa zamanuida halka nasihat ederek onlan

dogru yola geiirmeye cah$anlardir.)
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160. Biz israilogullanni oymaklar
halinde oniki kabileye ayirdik. Kavmi
kendisinden su isteyincc, Musa'ya,
«Asani ta§a vur!» diyc vahyettik. Der-

hal ondan oniki pinar fi§kirdi. Her kabi-

le icecegi yen bclledi. Sonra uzerierine

buluila golge yapuk, onlara kudret hel-

vasi ve bildircin eti indirdik. (Onlara
dedik ki) «Size verdigimiz nziklann tc-

mizlerinden yeyin.» Ama onlar (emir-

lerimizi dinlememekle) bize degil ken-

dilerine zulmediyorlardi.

(Ayclic geccn «esbal» kelimesi, torun mana-
sina gelen «sibt» kelimesinin coguludur. Israilo-

gullan Ya'kub (a.s.)in oniki oglundan rUreyerek

oniki kabilc halinde (ogalmisjardir. Hepsi de
Ya'kub (a.s.)in lorunlandir.)

161. Onlara denildi ki: §u §ehirde

(Kudus'te) yerlcsjn, ondan (nimetle-
rinden) dilcdiginiz gibi yeyin, «bagi§~

lanmak istiyoruz* dcyin ve kapidan egi-

lcrck girin ki hatalannizi bagisjayahm.
Iyilik yapanlara ileridc ihsammizi daha
da aruracagiz.

162. Fakal onlardan zalim olanlar, sQ-

zii, kendilcrine soylenenden baskasiyla

degi§tirdiler. Biz de zulmctmclerinden

OlUrti iizerlerine g6ktcn bir azap gOn-
dcrdik.

(Rivayel edildigine gdrc bu azap (aun (kolera)

haslahgi idi ki. kisa zamanda killeler halinde
OlOmlere sebep oImu$tur.)

163. Onlara. deniz kiyisinda bulunan
§ehir halkimn durumunu sor. Hani onlar

cumartcsi giinune saygisizlik gGslerip

haddi asjyorlardi. fiinkii cumartcsi taii-

li yaptiklan giin, baliklar meydana cika-

rak akin akin onlara gelirdi, cumartcsi

tatili yapmadiklan giin de gelmezlerdi.

i§ie boylcce biz, yoldan gikmalanndan
dolayi onlan imtihan ediyorduk.

(Allah Teala Israilogullanna cumartcsi gilnil

avlanmayi yasaklami;. bu gUnc tazim eimclerini

cmrcimifii. Dolayisiyla baliklar o giin su yUziine

cikar scrbcsl yiizcrlcrdi. Diger gUnlerde ise ba-

liklar durumu sezdikleri icin su ytlzdne cikmaz-
lardi. Bu durum Allah'in bir imiihani idi. Fakat

Israilogullan bu imiihani kazanamadilar ve cu-
mariesi yasagina saygisizlik gOsierip baliklan o
gUn avlamaya basjadilar. Ijie ayetie bUdirilen
haddi ajjma hudur.)
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164. iclerinden bir lopluluk: «A1-
lah'in helSk edecegi yahut §iddctli bir

§ekilde azap edecegi bir kavme ne diye

ogiit veriyorsunuz?» dedi. (Ogiit ve-

renter) dedilerki; Rabbinize mazeret

bcyan cdclim diyc bir de sakimrlar ttmi-

diyle (ogiit veriyoruz).

165. Onlar kendilerine yapilan uyan-
lan unutunca, biz de koliilukten men
cdenlcri kurtardik, zulmedenlcri dc
yapmakia olduklan kdtiiliiklerden Otu-

rii siddcili bir azap ile yakaladik.

166. Kibirlcnip dc kendilerine yasak
edilen §eylerden vazgecmeyince onla-

ra: A§agilik maymunlarolun! dedik.

(Yahudi kabilelerinden bir gurup, cumarlesi

giinune saygi gastermedigi 19111 dejenere edilip

domuz ve maymun sckline konulmujlardir. Bit

insanin $eklinin dcgijlirilip hayvan s,ekline kon-

masma «mcsh" denir. Eski milletlerde bu degi;-

me olurdu. Bu, insanlarin bozulmasi wnucu Al-

lah laiafindan verilen bir ceza idi. Ancak bunun
hakiki olarak insanin maymun bi^imine sokul-

masi mi. yoksa ahlakcn bozulup maymun gibi

laklilfilik ve a$ gtfzltlluk durumuna dUjUrUlmesi

mi oldugu hakkinda g&rUs. aynligi vardir. Eger
ayel, ahlakj bir bozulmaya i> a:ct ise. bu her za-

man her millettc olabilir. Insanlar nefislcrinin

zebunu olduklari zaman $cktcn dcgil. fakal huy
iiibariyle herhangi bir hayvamn kiligina girmi$

olurlar.)

167. Rabbin, elbcttc kiyamct giiniine

kadar onlara en kOiii eziyeti yapacak
kimseler gonderecegini il&n etti. sup-

hesiz Rabbin cezayi cabuk verendir.

Ve 0 ?ok bagi§layan, pek esirgeyendir.

168. Onlan (yahudileri) gurup gu-

rup yeryUziine dagutik. Onlardan iyi

kimseler vardir, yinc onlardan bundan
a§agida olanlan da vardir. (Kotutukle-

rinden) belki donerler diye onlan iyilik

ve kotiiliiklerle imtihan ettik.

169. Onlann ardindan da (dyetleri

tahrif lcar§iliginda) §u degersiz dtinya

malim alip, nasil olsa bagi§lanacagiz.

diycrck Kitab'a vSris olan birtakim kOlil

kimseler geldi. Onlara, ona benzer bir

menfaat daha gelse onu da aliriar. Pcki,

Kitap'ta Allah hakkinda gercekten ba§-

ka bir §ey sCylemeyeceklerine dair on-

lardan soz ahnmami§ miydi ve onlar Ki-

lap'iakini okumami§lar miydi? Ahiret

yurdu sakinanlar icjn daha hayirhdir.

Hala akJiniz emiiyor mu?

170. Kilab'a simsiki sanlip namazi
dosdogru kilanlar var ya, i§te biz boyle

iyilige cali§anlann ccrini zayi ctme-
yiz.
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171. Birzamanlardagi israilogullan-

mn iizerine g61ge gibi kaldirdik da ust-

lerine dii§ecek sandilar. «Size verdigi-

mi zi(Kitab'i) kuvvetle lulunvc icindc

olani hanrlayin ki korunasiniz» dedik.

172. Kiyamet guniinde, biz bundan
habersizdik demeyesiniz diye Rabbin
Adem ogullanndan, onlann bcllcrindcn

zurriyetlerini cikardi. onlan kendilerine

§ahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbi-
niz degil miyim? (Onlar da), Evet (bu-

na) §3hit olduk, dediler.

(Bu ayette gecen «kalu bela» ifadesi hakktn-
da, bunun ezelde mi, ana rahmindc mi. yoksa
bUlug caginda mi oldugu hususunda cesjlli gb-
rii§lcr vaidir. Bu konuda geru$ bilgi i^in Muham-

med Hamdi Yazir'in Hak Dmi Kur'an Dili adh
e serine (cilt 4, s. 2323-2333) bakilmasi tavsiye

olunur.)

173. Yahut «Daha Once babalanmiz
Allah'a ortak ko§tu, biz dc onlardan son-

ra gelen bir nesildik (onlann izinden

gittik). BStil i§lcyenlerin yuziinden bizi

hel&k edecek misin?* dememeniz icin

(boyle yapttk),

174. Belki inkSrdan dOnerler diye
SyeUeri bfiyle aynntih bir §ekilde acik-

hyoruz,

175. Onlara (yahudilere), kendisine

Syellerimizden verdigimiz ve fakat on-

lardan siynhp gikan, o yUzdcn de $eyta-

nin takibine ugrayan ve sonunda azgin-

lardan olan kimsenin haberini oku.

(Milfessirlerin cogunluguna gore ayette adi

zikredilmeyen bu ki$i IsrailoguHan'ndan Bel'am

b. Bauradir. Oncclcri Hz. Musamn dinini kabul

euni$, iyi ve duasi makbul bir mlimin idi. Ancak
Hz. Musa run kendilerini yenilgiye ugraimasin-

dan korkan kavminin israrina dayanamayip
Musa'mn aleyhine beddua etmif; kavmine, onu
yenebilmcleri icin hileler figreimi$: fakat Allah

onun bedduasini kavmine cevirmi$, kendisini de
cezalandumi$, sahip oldugu manevi mertebe ve
meziyetlcrdcn mahrum birakmi$in. Mutasawif-

lar Bel'am b. Baura'yi kibir ve dUnyevi arzulari

sebebiyle sapikliga dtt$enlerin bir drnegi olarak
takdim ederler.

Bazi lefsirlerde, ayette bahsedilen bu ki$inin

Omeyye b. EbiVSalt vcya Nu'man b. Seyfi er-

Rahib olduguna dair rivayetler de vardir.)

176. Dileseydik elbctte onu bu ayct-

ler sayesinde yukseltirdik. Fakat o, diin-

yaya saplandi ve hevesinin pc§ine dus

-

tii. Onun durumu iipki kfipegin durumu-
na benzer: Usriine varsan da dilini cika-

np sdlur, biraksan da dilini sarkitip so-

lur. i§te Syetlerimizi yalanlayan kavmin
durumu btiylcdir. Kissayi anlat; belki

du§unurlcr.

177. Ayetlerimizi yalanlayan ve ken-

dilerine zulmctmi? olan kavmin duru-

mu ne ktiludiir!

178. Allah kimi hidayctc erdirirse,

dogru yolu bulan odur. Kimi de §a§irur-

sa, i§ie asil ziyana ugrayanlar onlardir.
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179. Andolsun, biz cinlcr vc insanlar-

dan bircogunu cehennem icin yaratmi-

§izdir. Ortfann kalpleri vardir, onlarla

kavramazlar; gflzlcri vardir, onlarla

gormezler; kulaklan vardir, onlarla isjt-

mezler. i§tc onlar hayvanlar gibidir;

haila daha da §a$kindirlar. i§ie asil gafil-

ler onlardir.

(Ayelin son cilmlesi icin bk. Furkan 25/44.)

180. En gilzel isimlcr (el-esmdii'l-

hiisnfr) Allah'indir. O halde O'na o gii-

zcl isimlcrlc dua edin. Onun isimleri

hakkmda egri yola gidenleri birakin.

Onlar yapmakta olduklannin cezasina

garplinlacaklardir.

(Bu ayetie en gilzel isimlerin AJlah'a ait oldu-

gu ifade edilmekte ve Allah's o istmterle dua cl-

mcmiz emrolunmakcadir. Hadis-i ;erifte «A1-
lah'in doksan dokuz adi vardir. Onlari ezberleyen

muhakkak cennete girer» buyurulmu§tur. Ancak
hadiste lahdit yokiur. Allah'm isimleri sadccc

doksan dokuzdan ibaret dcgildir, bas.ka isimleri

de vardir. Ayei-i kerimede anlaiilan "Allah'm
isimleri hakkmda egri yola gidenlcmdcn mak-
sal, O'nun isimlerini tahrif edenlcrdir. MUsrikler

Allah'm isimlerini lahrif ederek kendi tannlanna
veriyorlardi. «Allah» ismini tahrif edip Lai ve

Aziz ismini degis^irerek «Uzza» demisjerdir.

Halbuki yuce Allah, en gUzel isimlerin kendinc
has oldugunu bildirmi§iir.)

181. Yaraiiiklanmizdan, daima hak-

ka ileten vc adaleti hak ile yerine getiren

bir millet bulunur.

182. Ayetlerimizi yalanlayanlan, hie.

bilmeyecekleri yerden yavas yavas.

helSke gStiirecegiz.

(Allah'm aycilerini inkar edenlerin riziklari

hemen kesilip helak olmazlar. Halta Allah onla-

nn bir kismina nimellerini bolca verir de sunanr-
lar. Neiicede Allah'm azabi bilmedikleri bir la-

raftan ansizm gclir ve helak olurlar. I$ie bu dura-

ma «islidrac» denilir.)

183. Onlara miihlct vcririm; (ama)
benim cezam getindir.

184. Du§unmedilermi ki, arkada$la-

nnda (Muhammed'de) delilik yokiur?

O. ancak apacik bir uyancidir.

!85. Gdklerin vc ycrin hukiimranligi-

na, Allah'm yaramgi her §eye ve ecelle-

rinin yakla§mi§ olabileccgine bakmadi-
larmi? O haldc Kur'an'dan sonra hangi
soze inanacaklar?

186. Allah kimi §a§irtirsu, artik onun
igin yol gtfstcrcn yoktur. Ve onlan az-

ginliklan icinde §a§km olarak birakir.

187. Sana kiyameti, ne zaman gelip

gatacagini soruyorlar. De ki: Onun ilmi

ancak Rabbimin katindadir. Onun vak-

lini O'ndan ba§kasi aciklayamaz. O
goklere de yere de agir gelmi§tir. O size

ansizm gcleccktir. Sanki sen onu bili-

yormu§sun gibi sana soruyorlar. De ki:

Onun bilgisi ancak Allah'm katindadir.

ama insanlann cogu bilmezler.
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188. De ki: «Ben, Allah'in diledigin-

den ba§ka kendimc herhangi bir fayda

veya zarar verecek giice sahip degilim.

Eger ben gaybi bilseydim eibette daha
90k hayir yapmak istcrdim vc bana hic-

bir fenalik dokunmazdi. Ben sadece

inanan bir kavim igin bir uyanci vc muj-

delcyiciyim.»

189. Sizi birtek candan (Adem'den)

yaratan, ondan da yarunda huzur bulsun

diye esjni (Hawa'yi) yaratan O'dur. E§i

ile (birle§ince) e§i hafif bir yiik ytiklen-

di (hamile kaldi). Onubirmuddctta§i-
di. Hamileligi agirla§mca, Rableri Al-

lah'a: Andolsun bize kusursuz bir cocuk

verirsen muhakkak §Ukredenlerden ola-

cagiz, diye dua eitiler.

190. Fakat (Allah) onlara kusursuz
bir cocuk vcrince, kendilerine verdigi

bu cocuk hakkinda (sonradan insanlar)

Allah';; ortak ko§tular. Allah ise onlann
ortak ko§tugu §eyden yiicedir.

(Aycllc ge$en jirk olayi Adem ile Havva'dan

degil, onlarin ijocuklan olan insanlikian meyda-
na gelmi$lir Mesela Kurey$ mu$rikleri putlara

nisbet edcrek (ocuklarina -Menatin kulu, Uz-
zaninkulu» §eklinde isim verirlcTdi. IfIc bu du-

rum halirlatilmakia ve ogullann i$Iedi§i su^lan

diuru babalannin itab edilmesi ;ekhnde lecelli

etmektedir. Nitckim. ?ogul olarak gelmi§ olan

«yu§rikun* kelimesi de buna delalci edcr.)

191. Kcndileri yarauldigi halde hic-

bir §eyi yaratamayan vartiklan (Al-

lah'a) ortak mi ko§uyorlar?

192. Halbuki (putlar) ne onlara bir

yardim cdcbilirler ne de kendilerine bir

yardimlan olur.

193. Onlan dogru yola caginrsamz
size uymazlar; onlan cagirsaniz da,

sukut etseniz de sizin icin birdir.

194. (Eykdfirler!) AUah'i birakip da

taptiklanmz sizler gibi kullardir. (On-
lann tanriligi hakkinda iddiantzda)

dogru iseniz, onlan caginn da size ce-

vap vcrsinler!

195. Onlann yiiruyccekleri ayaklan

mi var, yoksa tutacaklan elleri mi var

veya gtfrcccklcri gozlcri mi var yahul

isjtecekleri kulaklan mi var (neleri

var)? De ki: «0rtaklanmzi caginn,

sonra bana (istediginiz) luzagi kurun ve

bana goz bile actirmayin!»
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196. §Uphesiz ki, benim koruyanim
Kitab'i indircn Allah'tir. Ve O buliin

salih kullanm goriip g6zetir.

197. Allah'in di§inda taptiklannizin

ne size yardima giigleri yeter ne de ken-

dilerine yardim cdcbilirler.

198. Onlan dogru yola sagirmis, olsa-

niz isjtmczler. Ve onlan sana bakar go-

riirsUn, oysa onlar gormezler.

199. (Resulum!) Sen af yolunu tut,

iyiligi emret ve cahillerden yiiz c,evir.

(Bu ayetie iyilik olarak lercllmc cdilen

«6ri>den maksal, $eriaiui ve aklin begendigi $cy-

dir. Yoksa cahiliyc Arapianrun rasigele orfil de-

gildir. Islam onlann koti) Srflcrijii kaldirmi;. iyi-

lerini de kismen veya iamamen ibka etmis,tir.)

200. Egcr scytanin fitlcmcsi scni diir-

terse hemen AUah'a sigin. Ciinku O, i§i-

lendir, bilendir.

(Yani seyian emrolundugun seylere aykin

dilscn. gazap ve benzeri hallere seni sevk ederse

hemen AUah'a sigin. Bu hilap. gonlnil$te Resu-

lullah'a olmakla beraber billiin muslumanlara s,a-

mildix. Bu sekilde seyLandan herhangi bir vesve-

se gcldiginde onun semnden AUah'a siginmak

lazundir.)

201. TakvSya erenler var ya, onJara

seytan tarafindan bir vesvese dokundu-
gunda (Allah'in emir ve yasaklartni)

hanrlayip hemen gcrccgi goriirler.

202. (§eyiantarin) dostlanna gelin-

ce, seytanlar onlan azginliga siirukler-

ler. Sonra da yakalanm birakmazlar.

203. Onlara bir mucize gctirmcdigin

zaman, (otekiler gibi) onu da derleyip

getirseydin ya' derler. De ki: Ben ancak

Rabbimden bana vahyolunana uyanm.
Bu (Kur'an), Rabbinizden gelen basi-

retlerdir (kalp gdzlerini agan beyanlar-

dir); inanan bir kavim icjn hidayet ve

rahmetlir.

204. Kur'an okundugu zaman onu
dinleyin ve susun ki size merhamet edil-

sin.

(Gcrck namaz i^inde. gcrekse namaz di$ inda

Kur'an okunurken, onun manalarim iyicc anla-

mak, ogiHlerinden faydalanmak ve davram$lan

una gore ayailamak icm billUn dikkadcri ona vet-

mek ve suku! elmek gerekir.)

205. Kendi kendine, yalvararak ve iir-

pererek, yuksek olmayan bir scsle sabah

ak§am Rabbini an. Gafillerden olma.

206. Kuskusuz Rabbin katmdakilcr

O'na kuliuk etmekten kibirlenmezler,

O'nu tesbih eder ve yalmz O'na secde

cdcrler.
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SEKiZlNCI SURE
el-ENFAL

Enfal suresi, 75 ayeair. 30 ila 36. ayetler Mek-
ke'de. digerleri Meaine'de inmi§tir. Enfal. ziya-

de manasina gclcn «nefl» kelimesinin cogulu-
dui. Islam dinini savunmak 1901 yapilan sava§lar-

da elde edilen sevaba ek olarak alinan garumet
malma da «ncfl» dcnilmis.lir. Surenin birinci

ayetinde savastan elde edilen ganimetlerin Allah
ve Rcsulttnc ait oldugu ifadc edildigi icin sureye
bu ad vetilmistir.

BismillShirTahmSnirrahim

I. Sana savas. ganimeilerini soruyor-

lar. De ki: Ganimctlcr Allah vc Pey-
gambcr'c aittir. O haldc siz (gergek)
miiminler iseniz Allah'tan korkun, ara-

mzi diizcltin, Allah ve Resulune itaal

edin.

(Ganimetlerin Allah'a ait olmasi demek, sa-

va$ta alinan mal ve mulkun Islam devletine ait

olmasi dcmcktir.)

2. Miiminler ancak, Allah amldigi za-

man yiirekleri titreyen, kendilerine Al-

lah'm Syetleri okundugunda imanlanni

artiran ve yalniz Rablerine dayanip gii-

venen kimsclerdir.

3. Onlar namazlanni dosdogru kilan

ve kendilerine nzik olarak verdigimiz-

den (Allah yolunda) harcayan kimse-

lerdir.

4. i§te onlar gergek muminlcrdir. On-
lar igin Rablcri katinda nice dcrccclcr,

bagisjanma ve tiikenmez bir nzik var-

dir.

(Bedir savas,ina cikarken muslUmanlarin bir

kismi huzursuz idiler. Bazilari da ganimetlehn
bolUstllrulmesinde hosnutsuzluk gbsterdiler. Al-
lah Tea) a onlarin bu durumunu oncekilerin hos-
nutsuzluk durumlarina tes,bih ederek joyle bu-
yurdu:)

5. (Onlarin bu kali,) miiminlerdcn
bir gurup kesinlikle istemedigi halde,

Rabbinin seni cvinden hak ugruna ci-

kardjgi (zamanki halleri) gibidir.

6. Hak oriaya ciknkian sonra sanki

gOzleri gore gOre oliime stiriikleniyor-

larmis. gibi (cihad hususunda) seninle

tarosiyorlardi.
(Hicretin ikinci yilinda Mekke mus,riklcri.

Ebu Silfyan'in ba$kanliginda bir licaret kervaru-

m §am a gonderdi. Rcsulullah (s.a.) kcrvarun dti-

nusiinii haber ahnca, daha once kendilerini yurt-

lanndan 91karm is. olan Kureys/in bu kervamru
vurmak istedi ve ileyuzden fazla arkadasiyla yo-
la cikti. Fakat durumdan haberdar olan Ebu
Sufyan. bir taraftan kervani kurtarmalari icm
Kureys/e haber gondermis. diger taraftan da yo-
lunu degis,iircrek kervani kurtarmisu. M(ls,rikler

bin ki?iUk bir ordu ile yola ctkular. MUslumanlar
artik kervanla deeil Kurcys. cengaverleri ile kar-
s,ila$acaklardi. Ashaptan bir ktsmi. «Biz kervani

yakalamak icin cikux, boytc bir saVa§a hazuiikh
degiliz* diyerck 9ckingen)ik gdstcriyorlardi.
Neticede sava^ma hususunda uttfak cttiler ve
gerceklen de zafer muslilmanlann oldu.)

7. Haiirlayin ki, AUah size, iki taife-

den (kervan veya Kurey§ ordusundan)

birinin sizin oldugunu vadediyordu;
siz dc kuvvetsiz olanin (kervanin) si-

zin olmasini istiyordunuz. Oysa Allah,

sozleriyle hakki gergeklesjirmek ve
(Kurey§ ordusunuyok ederek) kSfirle-

rin ardini kesmek isiiyordu.

8. (Bunlar.) giinahkSrlar istemese
dc hakkt gercekle§tirrnek ve bStili orta-

dan kaldirmak icjndi.



178 ENFAL SURESt Cuz: 9.Sufe: 8

9. Hatirlayin ki, siz Rabbinizden yar-

dim istiyordunuz. O da, ben pe§pese ge-

len bin melck ile size yardim edecegim,

diyerek duanizi kabul buyurdu.

(RcsuluHah (s.a.)kendi arkadasjarinm ayligi-

ni. mujriklerin de foklugunu gfirUnce. kibleye

ybnelerek iki elini uzatu ve sflyle dua elli: «A1-
lah'im'. Bans verdigin sbzi) yenne gclii. Al-

lah'un! Bu ccmaaii hclak edersen artik yeryuziin-

de sana ibadet edecck kimsc kalmayacak!»
RcsuluHah (s.a.) bu duayi devamh olarak okudu.

Allah Teala da onun duasim kabul ederek bin

melek ile yardim elli. Ijtc yukandaki ayeite buna
isarci edilmekledir.)

10. Allah bunu (meleklerle yardtmi)

sadece miijde olsun ve onunla kalbiniz

yati§sm diye yapmi§ti. Zaten yardim

> aim/ Allah tarafindandir. Cunkti Al-

lah mutlak galiptir, yegSne hiikiim ve

hikmct sahibidir.

11.0 zaman kaundan bir giiven ol-

mak iizere sizi hafif biruykuyadaldin-

yordu; sizi temizlemek, §eyiamn pisli-

gini (verdigi vesveseyi) sizden gider-

mek.kalplerinizi birbirine baglamak ve
sava§ta scbat etlirmck i^in iizcrinizc

gOklen bir su (yagmur) indiriyordu.

(Kureys. ordusu daha once gelip Bedir kuyusu

fevresinde yerlegmisu. Islam mucahiUeri ise su-

suzdu. Aym zamanda tutiuklan mevki de cok
kumluk oldugundan serbest^e harekele tmkan
vermiyordu. Yagan yagmur hem onlann kalbin-

deki bazi vesveseleri giderdi, morallerini yilk-

selltr hem de su ihliyaclarim kar$iladi. Aynca
kumluk bir yer olan savas, alarum peki^tirerek ha-

rekele elveris,li bir duruma gclirdi.)

12. Hani Rabbin meleklere: «Muhak-
kak ben sizinlc bcraberim; haydi iman
edenlere destek olan; Ben kaTirlerin yti-

regine korku salacagim; vurun boyun-

lanna! Vurun onlann biitun parmakla-

nna! diye vahyediyordu.

13. Bu soylcncnlcr, onlann Allah'a ve

Resulune karsj gelmelerinden Oruriidiir.

Kim Allah ve ResQlune karsj gelirse,

bilsin ki Allah, azabi sjddetli olandir.

14. i§ie bu yenilgi size Allah'm azabi!

§imdilik onu ladin! KSfirlere bir de ce-

hennem ate§inin azabi vardir.

15. Ey miiminler! Toplu halde kSfir-

lerle kar§i)a§tiginiz zaman onlara arka-

nizi dfinmeyin. (Korkup ka$mayin).

16. Tekrar sava§mak icin bir tarafa

cckilme veya diger bOltfge ula§ip mevzi
tutma durumu di§tnda, kirn oyle bir

giinde onlara arka cevirirse muhakkak
ki o, Allah'm gazabim hak etmis, olarak

doner. Onun yen de cchcnncmdir. Ora-

51, vanlacak ne kolii yerdir!
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17. (Sava§ta) onlan siz dldurmcdi-

niz, fakat Allah Cldtirdu onlan; aitigin

zaman da sen atmadin, fakal Allah atu

(onu). Ve bunu, muminlcri gtizcl bir

imiihanla denemek ifin (yapti). §uphe-
siz Allah isjiendir, bilendir.

(Kurey$ ordusu. milslilmanlarla savasmak
icin ilerlcyincc Resulullah (s.a.) cllchni kaldira-

rak: «Allah'im! Kurey§, scnin Resulting yalanla-

yan kibirli liderlehyle geldi. Allah'im! Bana ver-

digin sozil yehne gelirmeni diliyorum!" diycdua

elli. Ve iki lopluluk kar$ilas,inca yerden bir avu?

loprak alip dU^manm yuzlerine dogm serpli. Ku-

rey$ ordusunun gftzleri gflrmez oldu ve sonunda
bozguna ugradilar. Is:c bu ayeile bu au$a i$aret

edilrnekle. onu atanin gcr^ckic Allah oldufu b;l

dirilmektedir. Qunkvi bu bir mucize idi ve Pey-

gambcr. onu aiarken kcndi adma dcgil, Allah

adina almifi) }

18. Bu boyledir. §uphesiz Allah,

kSfirlcrin tuzagini bozar

19. (Ey kdfirlerf) Egcr siz fctih isti-

yorsaniz, i§ie size fetih geldi! (Yenelim

derkenyenildiniz.) Vc egcr (inkardan)

vazgecerscniz bu sizin igin daha iyidir,

Yine (Peygamber'e du§manhga) d6-

nerseniz, biz 6c(ona) yardima dftncriz.

Toplulugunuz gok bile olsa, sizden hig-

bir §cyi savamaz. CunkQ Allah mumin-
lerle beraberdir.

20. Ey iman cdcnlcr! Allah'a ve ResO-

liine itaal edin, i§miginiz halde O'ndan

yiiz ccvirmeyin.

21. i§itmedikleri haldc isjttik diyen-

lcrgibi olmayin.

22. §iiphcsiz Allah katinda hayvanla-

nn en ko'ttfsu, dii§unmeyen sagirlar vc

dilsizlerdir.

23. Allah onlarda bir hayir gorseydi

clbcttc onlara isjttirirdi. Fakat isjttirsey-

di bile yine onlar yiiz cevirerck doncr-

lcrdi.

(Bu iyeller, Allah ResulUniln sozlerini i§itip

dc chemmiyct vermeyen kimselere ihtaidir.

Bunlar zahirde i$iuiklerini ger^ek manada i$it-

medikleh icir. sdz anlamayan sagir ve dilsiz hay-

vanlara benzeiilmi$lerdir. Bunlarda hayir isiida-

di yoktur. Egcr hayra kabiliyetleii olsaydi. Allah

onlara s6zlcrinin gcrcek manasini i§ittirirdi.)

24. Ey inananlar! Hayat vcrccck scy-

lere sizi gagirdigi zaman, Allah ve

Resfllune uyun. Ve bilin ki, Allah kisj

ilc onun kalbi arasina girer ve siz mutla-

ka onun huzurunda toplanacaksmiz.

(Insanlara hayat verecek >
(
ey Allah ve ResulU-

nlln emir ve yasaklandir. §Uphesi/ ki O'nun her

emrinde bir hikmet ve hayal vardir, Onun i^in

O'ndan gclcn her cmri kabullcnmck vc ycrinc gc-

lirmek gerekir. Ayeite «Allah ki§i ile kalbi arasi-

na gircr» buyumluyor. Bu durumu (asvirden aci-

ziz. Ancak baska bir ayetle «Biz insana $ah da-

marindan daha yakini/» buyuru)mu$iur. Allah
insanin kabiliyeiine gore kalbini diledigi tarafa

Sevirir. Peygamberimiz $dyle dua ederdi; «Ey
kalblcri cevircn Allah! Benim kalbimi senin di-

nin Uzerinde sabit kil!»)

25. Birdc Gyle bir fitneden sakirun ki

o, iginizden sadece zulmedenlere eri§-

mckle kalmaz (umuma sirayet ve hep-

sini peri§an eder). Bitiniz ki, Allah'in

azabi sjddetlidir.



ENFAL SL'RESt Cttz: 9, Sure: 8

26. Haurlayin ki, bir zaman siz yeryii-

ziindc Sciz taninan az (bir toplum) idi-

niz; insanlann sizi kapip gotiirmesin-

den korkuyordunuz da §ukrcdcsiniz di-

ye Allah size yer yurt verdi; yardimiyla

sizi destekledi ve size lemizinden nzik-

lar verdi.

27. Ey iman edenler! Allah'a ve Pey-

gamber'e hainlik etmeyin; (sonra) bile

bile kendi emanetlerinize hainlik eimis.

olursunuz.

(Medinc'de bir yahudi kabilcsi olan Kurayza
ogullan bir sava$ta. Pcygamber'lc daha once
yaprms, olduklan amia:}m ay i bozarak mUltefik

mii$rik ordulanna yardim etliler. Mu.snk Arap
ordulan cekilip gittjkten sonra ResOlullah onla-

nn kalelehni ku§atii. Ban§ isteklerini de reddetii.

Yalniz sececeklcri bir hakemin vcrcccgi hQkme
razi olacagini bildirdi. Yahudiler de hakem ola-

rak Sa'd'i seemlier. Sonra da Sa'd'in vereccgi hU-

kum hakkinda bir fikir cdinmck tizerc Ebu Lilba-

be ile konus,mak isiediler. Ebu Ltibabe giui.

Sa'd'in hilkmttntln ne olacagini ona sordular. O
da yahudilerin keniteceklerine i§arei olarak bo-

gazini gosterdi. I^te yukandaki ayel Ebu LUba-
be'nin bu davram;ina ijarci ederck onu kuiamak-
ladir. Bunun tizcrine Ebu Ulbabc, kendisini mcs-
cidin dircginc baglayip. olUnceye, ya da Allah ta-

rafindan affcdilinceye kadar yeyip icmeyecegi-

ne dair yemin eiti. Yedi giln sonra bayihp dU§tii.

Bunun tizcrine affedildigine dair bir ayel indi )

28. Biliniz ki, in all arm iz ve cocukla-

nmz birer imtihan sebebidir ve biiyuk

mukafal Allah'in kanndadir.

29. Ey iman edenler! Egcr Allah'tan

korkarsaniz O, size iyi ile kbluyii ayir-

dedecek bir anlayi§ verir, suclanmzi 6r-

tcr vc sizi bagisUr. Cunku Allah biiyuk

liltuf sahibidir.

30. Haurla ki, kaTirlcr seni tutup bag-
lamalan veya 61durmeleri yahut seni

(yurdundan) cikarmalan icin sana tu-

zak kuruyorlardi. Onlar (sana) tuzak

kurarlarken Allah da (onlara) luzak ku-

ruyordu. Ctinku Allah tuzak kuranlann
en iyisidir.

31. Onlara Syetlerimiz okundugu
zaman dedilcrki: «(Evet) i§ittik, iste-

sek biz de bunun benzcrini clbcltc soy-

leyebiliriz. Bu Oncekilerin masallann-

dan ba§ka bir §cy degildir.»

32. Hani (o kdfirler) bir zaman da:

Ey Allah'im! Egcr bu Kitap senin ka-

lindan gelmis, bir gcrccksc iizcrimize

gokicn ia§ yagdir, yahut bize elem ve-

rici bir azap geiir! demi§lerdi.

33. Halbuki sen onlann icinde iken

AUah, onlara azapedecek dcgildir. Ve
onlar magfirct dilerlerken de AUah on-

lara azap edici dcgildir.
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34. Onlar Mescid-i Haram'in mute-

vellileri olmadiklan halde (muminle-

ri) oradan geri cevirirlerken Allah on-

lara ne diye azap ctmcyecck? Oranin

mutcvcllflcri takvS sahiplcrinden ba§-

kalan degildir. Fakat onlann gogu bunu

bilmez.

35. Onlann Beyiullah yanindaki dua-

lan da lslik calmak ve el girpmaktan

baska bir sey degildir. (Ey kafirler!)

Inkar elmekte oldugunuz seylerden

otiirii §imdi azabi tadm!

(Rivayci edildiginc gttre, musriklerin bazi er-

kck ve kadinlan Bcyiullah'i (iplak olarak tavaf

ediyorlardi. Tavaf esnasinda parmaklanni birbi-

rinc kenetleyip agizlarma gfilurerek lslik cah-

yoriar. bir laraflan da cllchni cirpiyorlardi. Bu da

iddialanna gore onlarin duasi idi. I$ie yukandaki

ayet musriklerin bu durumlaruia i$aret eimekie-

dir.)

36. §iiphesiz ki inkSr edenler mallan-

m, (insanlan) Allah yolundan alikoy-

mak icin harciyorlar. Daha da harcaya-

caklar. Ama sonunda bu. onlara yiirck

acisi olacak ve en sonunda maglOp ola-

caklardir. Kafirlikte israr edenler ise ce-

henneme loplanacaklardir.

(Bedir ve daha sonxaki savasjarda miijrikler

bUtiln serveilerini ortayakoyarak Islam'i maglup
eimeye yeltenmi§ler. fakal sonunda hepsi peri-

5an olmusjardir.)

37. (Bu wptama) Allah'in murdan
lemizden ayiklamasi (miimini kdfirden

ayirmast) ve butiin murdarlann bir kjs-

mini diger bir kismimn iistune koyup
hepsini yigarak cehenneme atmasi icm-

dir. i§ie onlar ziyana ugrayanlann ken-

dileridir.

38. inkar edcnlcrc, (sanadu§manhk-
tan) vazgecerlerse, gecmis, giinahlan-

nin bagi§lanacagini soylc. Yok geri dO-

nerlerse kendilerinden fincekilerin hali

gtizlcrinin Oniindedir!

39. Filne ortadan kalkincaya ve din

tamamcn Allah'in oluncaya kadar on-

larla sava§in! (inkdra) son verirlerse

suphesiz ki Allah onlann yaptiklanm
cok iyi gOrur.

40. Eger (imandan) yiiz cevirirlerse,

bilin ki Allah sizin sahibinizdir. O ne

giizel sahip ve ne giizel yardimcidir!
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41 . Eger Allah'a ve hak ile bSulin ay-

nldigi giin, iki ordunun birbiri ile kargi-

lasogi giin (Bedir savajinda) kulumuza
indirdigimize inanmi§saniz, bilin ki,

ganimet olarak aldiginiz herhangi bir

seyin be§te bin Allah'a, Resfllune, onun
akrabalanna, yetimlere, yoksullara ve
yolcuya aittir. Allah her scyc hakkiyla

kadirdir.

(Ayette zikredilen Peygamber'ui akrabalari

hakk"inda slimier ihlilaf etmi;lerdir. §afirye g6-
re H.'oim vc Munalip ogullandir; bir go*ri)$e gore
de sadccc Ha$im ogullandir; diger bir g6ru$e go-
re /.ekal almalan helal olmayan akrabalardir. bir

ba$ka gorti$e g6re ise blltUn Kurey$ kabilesidir.

Sava$ia alinan ganimetler be$e boiimUr. Bc$te
biri ayette sayilanlara tahsis edilir. Kalan da sa-

va$a katilan gazilerc taksim edilir)

42. Hatirlayin ki, (Bedir sava§inda)
siz vSdinin yakin kenannda (Medine
tarafinda) idiniz, onlar da uzak kena-
nnda (Mekke tarafinda) idilcr. Kcrvan
da sizden daha asagida (deniz sahilin-

de) idi. Eger (sava§ igin) stfzlcsmi§ ol-

saydiniz, sozle§iiginiz vakit hususunda
ihtilaTa dii§erdiniz. Fakat AUah, gerekli

olan emri yerine getirmcsi, hclSk olanin

agik bir deliUe (goziiyle gordiikten son-

ra) hclSk olmasi, ya§ayaninda agik bir

delille ya§amasi icjn (boyle yapti).

Ciinku Allah hakkiyla isjtcndir, bilen-

dir.

43. Hatirla ki, Allah, uykunda sana
onlan az gosterdi. Eger onlan sana gok
gostcrseydi, elbeue cekinecek ve bu i§

hakkinda miinakasaya girisecektiniz.

?3Jt^yJ^C^=sl^J\

Fakat Allah (sizi bundan) kurtardi.

§iiphesiz O, kalplerin oziinii bilir.

44. Allah, olacak birisj yerine gctir-

mck icjn (sava§ alamnda) kar§ilasngi-

mz zaman onlan sizin gozlerinizde az

gosteriyor, sizi de onlann gozlerinde

azaltiyordu. Butiin i§ler Allah'a doner.

45. Ey iman edenler! Herhangi bir

(opluluk ile karsjlasnginiz zaman sebai

edin ve Allah'i gok amn ki ba§anya eri-

sesiniz.

(Bu ayet-i kcrimcnin is arc tine gore sava$ an-

lanrtda daima Allah'a dua eimek gerekir. Kullan,
Allah'i anmaktan alikoyacak hifbir §cy yoklur.

OzellikJe sikinlili anlarda dogrudan dogruya ona
sigtnmak gerekir.)
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46. Allah ve Rcsulunc iiaat edin, bir-

birinizle cekismeyin; sonra korkuya ka-

pihrsiniz da kuvvctiniz gidcr. Bir de
sabrcdin. Cunkii Allah sabredenlcrlc

beraberdir

(Ayciie gecen <«rih=rilzgar» kelimesi. kuvvel,

yardim ve devlet kar§iliginda mecaz olarak kul-

lanilmaktadir.)

47. £ahm satmak, insanlara gosteri§

yapmak ve (insanlan) Allah yolundan
alikoymak icin yunlanndan gikanlar
(kafirler) gibi olmayin. Allah onlann
yapliklanm sepecevre ku§atmi§iir

(Bedir Sava§i'ndan once §am'dan dtinen lica-

ret kervaninin rcisi Ebu Siifyan, mtfsltimanlar-

dan gelmcsi bcklcnen lehlikeyi atlaiinca Kurey§

ordusuna gcri donmeleri icin haber gonderdi, fa-

kai Ebu Cchil, «Andolsun ki, Bedir'e varip da
orada $araplarimizi icmedikee, cariyeler kar$i-

mtzda ^aJgilar cahp $arkj sftylemedikce ve yani-

mizda bulunan Araptan doyurmadikca geri don-

meyecejjiz* dedi. Gerci Bedir'e gelmekJe bir yi-

giilik gdsterdiler am a zafer $arabi yerinc filUm

kadehlcrini yudumladilar; cariyeler $arki sflylc-

me yenne agla$tilar: Araplarin &c kamuii doyu-
racak yerde. onlar i^in acikmis cehennem ciikur-

larim doldurdular. l$tc bu aycttc Allah Teal a

mUminJere, onlar gibi olmamayi. lakva sahibi ol-

mayi vc Allah'a dayanip gUvenmeyi emreimek-
icdir.J

48. Hani §eytan onlara yaptiklanni

gtizel gOsterdi de: Bugiin insanlardan

size galip gelccck kimse yoktur, suphe-

siz ben de sizin yardimcinizim, dedi.

Fakat iki ordu birbirini gflriince ardma
dondii ve: Ben sizden uzagim, ben sizin

goremedikJerinizi (melekleri) gttruyo-

rum, ben Altah'tan korkuyorum; AI-
lah'in azabi §iddcilidir, dedi.

49. O zaman mtinafiklaria kalplerin-

dc hastahk bulunanlar, (sizin igin),

«Bunlan, dinleri aldatmis,* diyorlardi.

Halbuki kim Allah'a dayanirsa, bilsin ki

Allah muilak galiptir, hikmct sahibidir.

(Kcndisine guveneni ustiin ve galip ki-

lacak O'dur. Yoksa ordulann sayi ve

techizat usiiinlugu degildir),

50. Melekler yUzlcrinc ve arkalanna

vurarak ve «Tadin yakici cehennem
azabini» (diyerek) o kaTirierin canlanm
alirkenonlan birgbrscydin!

51. i§tc bu. ellerinizle yapuginiz yii-

ziindendir, yoksa Allah kullara zulme-
dici degildir.

52. (Bunlann gidi§ati) upki Firavun

ailcsi ve onlardan Oncekilerin gidi§ati

gibidir. (Onlar da) Allah'in 5yetlerini

inkfireimisjerdi de Allah onlan giinah-

lan sebebiyle yakalamisu. Allah giiclii-

diir. O'nun cczasi §iddeilidir.
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53. Bu da, bir millet kcndilcrinde bu-

lunani (giizel ahldk ve meziyetleri) de-

gi§tirinceye kadar Allah'in onlara vcr-

digi nimeii degi§tirmeyeceginden dola-

yidir. Gergekten Allah isjtcndir, bilen-

dir.

54. (Evet bunlann durumu), Firavun

ailcsi vc onlardan oncekilerin durumu-
na benzer. Onlar Rablerinin Syellerini

yalanlarm§lardi; biz de onlan giinahla-

nndan otiirii hclSk etmi§tik ve Firavun

ailesini (denizde) bogmu§tuk. Hepsi dc

zalimlcr idiler.

55. Allah kaunda, yiiruyen canlilann

en kotiisu kaTirolanlardir. £unku onlar

iman etmezler.

56. Onlar, kendileriylc antla§ma yap-

iigin, sonra her defasmda hit; cekinme-

den ahidlerini bozan kimsclcrdir.

(Bunlar Kurayza ogullan olarak tanman ya-

hudi kabilcsidir. Peygamber (s.a.) onlarla, aley-

hinde hareket elmemek tizere anila$ma yaptigi

halde mu§riklere silah yardimuida bulundular.

Sonra. unuiluk, diyerck ozlli dilcdilct. Tckrar

antla§ma yapildi. yine bozup Hcndck sava$tnda

mii§riklerle birle$liler. Nihayei Ka'b b. E$rcf.

Mekke'ye giderek mtlslumanlar aleyhindc Mek-
kclilerlc illifak yapti.)

57. Eger sava§ta onlan yakalarsan,

ibret almalan igin onlar ile (onlara ve-

recegin ceza ile) arkalannda bulunan

kimseleri de dagit.

58. (Antla§ma yaptigtn) bir kavmin
hainlik yapmasmdan korkarsan, sen de

(onlarla yapngtn ahdi) ayni sckilde

bozdugunu kendilerine bildir. Qiinkii

Allah, hainleri sevmez.

59. InkSr edenler yakayi kurtardikla-

nni sanmasmlar. £iinku onlar (bizi)

Sciz birakamazlar.

60. Onlara (dii$manlara) kar§i giicu-

niiz yettigi kadar kuvvet ve cihad igin

baglanip beslenen atlar hazirlayin,

onunla Allah'in dii§manini, sizin du§-

maniruzi ve onlardan baska sizin bilmc-

diginiz, Allah'in bildigi (dayman) kim-

seleri korkutursunuz. Allah yolunda ne

harcarsamz size eksiksiz odenir. siz asla

haksizliga ugraiilmazsiruz.

(Bu ayelte Allah Teala diijmana kar§i kuvvet

hazirlamamizi emretmektedir. Bu kuvveuen
maksat. sava$ia du^mana uslilnluk saglayacak
hermit vasiiadir. Kara, hava ve deniz kuvvclle-

rine ail butUn vasiia ve silahlar. kara ve demir

yollan, ckonomik gU? ve savaj teknigi gibi ;ey-

ler bu kuvvei mefhumuna dahildir.)

61. Eger onlar ban§a yanasjrlarsa

sen dc ona yanas, ve Allah'a levekkiil

ct. cunkii O i§itendir, bilendir.
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62. Eger sana hile yapmak isterlerse,

§unu bil ki, Allah sana kaTidir. 0, scni

yardimiyla ve muminlerle dcstckleyen-

dir.

63. Ve (Allah), onlann kalplerinj bir-

le§tirmi§Iir. Sen ycryiiziinde bulunan

her §eyi verscydin, yine onlann gOniil-

lerini birlc§u'remezdin, fakat Allah on-

lann aralanni bulup kayna§urdi. (^tinkli

O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

(Mcdineli Evs ve Hazrec kabileleri arasinda

sonu gelmeycn mUthi; bir diismanlik vardi. Ara-

lannda kanh savasjar olmu$ vc her iki tarafin ileri

gelenlerindcn bircogu 6lmu$tu\ Uzun zaman bir-

birlerinden intikam almak icin ugra^tilar. Allah

onlan Islam ile $ereftendirince iniikam alma

duygusunu da onlardan kaldirdi. birle^tiler. ku-

caklas.lilar ve kayna§ular. t$lc yukandaki ayctte

bu ve benzeri kayna^malara i$arei edilmekte-

dir.)

64. Ey Peygamber! Sana ve sana

uyan muminlere Allah yeter.

65. Ey Peygamber! Miiminleri sava-

sa tesvik ct. Eger sizden sabirli yirmi ki-

§i bulunursa, iki yiize (kdfire) galip ge-

lirler. Eger sizden yiiz ki§i olursa, kSfir

olanlardan bin kisjiyc galip gelirler.

^iinkd onlar anlamayan bir topluluk-

lur.

66. §imdi Allah, yiikiinuzu hafifleiti;

sizde zayiflik oldugunu bildi. O halde

sizden sabirli yUz ki§i bulunursa, (on-

lardan) ikiyiiz kisjye galip gelir. Ve
eger sizden bin ki§i olursa, Allah'in iz-

niyle (onlardan) ikibin kisjye galip ge-

lirler. Allah sabredenlerle bcraberdir.

(Ilk zamanlaida mOslUmanlarin sayisi azdi,

bir ki$i on kisjye karji savasmak meeburiyeunde

idi. Sayilari cogalinca Allah Teala yilklerini ha-

nfleui, bir milslUmarun iki kafire kar$i sava$masi

emrolundu vc sabir goslerdikleri takdirde galibi-

yctin kendileri icin olacagi ifade edildi.

Bedir savas.uida muslurnanlar 70 kafiri csir al-

misjardi, Resulullah (s.a.) buesirler hakkmda ne

gibi bir is,lem yapilacagina dair arkadasjan ile

gttrii$iu. Ncliccde fidye alinarak scrbesi birakil-

malarina karar verildi. Bunun tlzerine as.agidaki

ayct nazil oldu.)

67. Yeryuziinde agir basincaya (kuf-

run belini kirincaya) kadar, hicbir pey-

gambere esirlcri bulunmasi yarasmaz.

Siz gegici dUnya malim istiyorsunuz,

halbuki Allah (siiin iqin) ahireti isti-

yor. Allah gugliidur, hikmet sahibidir.

(Sava$m hedefi zaferdir. Fidye kar$iligi geri

vcrmek maksadiyla dil$man askerlerini esir al-

maya cali$mak zaferi olumsuz ytinde eikileye-

cekse bununla meijgul olmamak gerckir.)

68. Allah tarafindan onceden vcril-

mi§ bir hiikiim olmasaydi, aldiginiz

fidyeden oturu size muilaka biiyiik bir

azap dokunurdu.
(Tefsircilere gbre, iyeile gecen ve hllkUm

manasma gclen «kitab»dan maksat, iciihadda

haia cden mUclehide azap edilmeyeccgi hUk-

mudtlr.)

69. Artik elde eitiginiz ganimetten

hclSl ve temiz olarak yeyin. Ve Al-

lah'tan korkun. §uphesiz ki Allah ba-

gi§layan, merhamct edendir.
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70. Ey Peygamber! Elinizdeki esirle-

rc dc ki: Eger Allah kalplcrinizdc hayir

oldugunu bilirse, sizden almandan (fid-

yeden) daha hayiriismi size verir ve si-

zi bagisUr. CUnkii Allah bagi$layandir,

csirgeyendir.

(Rivaycte gdre bu aycu Hz. Peygamber'in am-
casi olup Bcdir sava$indan soma mUsrik csirler

aras inda bulunan Abbas hakkinda inmis.tir.

Hz. Peygamber. Abbas'ahem kendisi, hem de

iki kaid&jinin cocuklari olan Akil vc Ncvfcl ifin

fidye tekJif eimi$; Abbas ise. fakir oldugunu soy-

Icmis. vc «0mrtim boyunca Kureys/e el acip dile-

ncyim mi?» demi^U.

Hz. Peygamber. «Bedir savanna katihrken

Omtnil Fazil'a emand eltigin altinlara ne dcme-
li?» deyince Abbas. Hz. Peygamber'in bunu bil

mcsinc hayrei elmis, ve Resulullah'w Pcygam-
berligim tasdik etmis.lL)

71 . Eger sana hainlik etmek isterlerse

(uziilme, gunku) daha Once Allah'a da
hainlik etmisjerdi dc Allah onlara kar§i

sana imkan ve kudret vermisti. Allah bi-

lendir, hikmel sahibidir.

72. (man cdip dc hicrct edcnlcr, Allah

yolunda mallanyla, canlanyla cihad

edcnlcr ve (muhacirleri) banndinp
yardim edenler var ya, i§le onlann bir

kismi diger bir kisminin dostlandir.

iman edip de hicrct etmeycnlcrc gclin-

ce, onlar hicret edinceye kadar size on-

lann mirasindan hicbirpay yokiur. Eger
onlar din hususunda sizden yardim is-

terierse, sizinlc aralannda sozlc§mc bu-
lunan birkavim aleyhine olmaksizin (o

muslumanlara) yardim etmck uzcrini-

ze borgtur. Allah yapacaklanmzi hak-

kiyla gormektedir.

(Bu ayete gdre muhacirler ve ensar, akraba ol-

madiklari halde birbirlerine vans olurlardi. Daha
sonra sadece akraba olanlann birbirlerine varis

olabilecc£ini bildircn 75. ayct inince. bazi lefsir-

cilcrc gore bu ayciin hUkmt) kaldinlmis, oldu.)

73. Ka*fir olanlar da birbirlcrinin yar-

dimcilandir. Eger siz onu (AUah'in
emirlerini) ycrinc getirmczscniz ycr-

yiiziinde bir fitne ve biiyiik bir fesat

olur.

74. iman edip de Allah yolunda hicrct

ve cihad edenler. (muhacirleri) bann-

diran ve yardim edenler var ya, i§te ger-

cek miiminler onJardir. Onlar igin mag-

firet ve bol nzik vardir.

75. Sonradan iman eden vc hicrct

cdip dc sizinlc bcrabcr cihad edenler de

sizdendir. Aliah'in kitabina gore yakin

akrabalar birbirlerine (vdris olmaga)

daha uygundur. §iiphesiz ki Allah her

scyi bilendir.

(Dolayisiyla kimin kime varis olacagini O da-

ha iyi bilir. Ru ayei inince nesep yolu ile akraba

olmayanlar birbirlerine varis olamadilar.)
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(9)

DOKUZUNCU SURE
et-TEVBE

Tevbe suresi. 129 ayeiiir. 128 ve 129. ayetlcr

Mckkc'dc, digcrlcn Mcdinc'de inmi$iir. 104.

ayei levbe ile ilgili oldugu icin sureye bu isim ve-

rilmis.lir. Surenin bundan ba^ka bircok ismi olup
en me$huru Bcrae'dir, Bu surenin Enfal sure-

si'nin devami veya ba$li ba^ina bir sure olupol-
madigi hakkwda ihlilaf oldugu ifin ba§inda Bes-
mele yazilmami$tir.

Hicreiin dokuzuncu yihnda Hz. Ebu Bekir.

hac emiri olarak tayin edilmis. ve mOsliimanlar

hacca gbnderilmis.ti. Bu sure inince Resulullah

(s.a.), Allah'ui emirlerini hacdaki insanlara icb-

lig eimesi i?in Hz. Ali'yi gorevlendirdi. Hz. Ali

hac kafilesine ulasuginda Hz. Ebu Rekix. "Amir
olarak mi geldin, yoksa memur olarak mi?» diye

sordu; Hz. Ali, sadece sureyi Mekke'de hacilara
teblig* ile mc'mur oldugunu bildirdi.

Hz. All bayramui birinci gUnU Akabe Cemresi
yaninda ayaga kalkarak kendisinin Peygamber
Urafindan gondcrilmis_ bir elci oldugunu bildirdi

ve bir hutbc okudu. soma da bu surenin ba$,indan

30 veya kirk iyei okuyarak dedi ki: «D6rc $eyi

leblige memurum: 1- Bu yildan sonra Kabe'ye
hicbir mu$rik yakla^mayacak. 2- Hie kimse cip-

lak olarak Kabe'yi ziyaret etmeyecck. 3- MUmin-
den ba$kasi cennete girmeyceek, 4- MU;rik kabi-

leler larafindan bozulmamis, antlas.malar. ant)a$-

ma sUresinin sonuna kadar ytlrOrlilkie kala-

cak.»

1. Allah ve ResOliinden kendilcriyle

antlasma yapmis, oldugunuz mtisriklere

bir ihtar!

2. (Ey mu$rikler!) Ycryiizunde dort

ay daha dolasjn. iyi bilin ki siz Allah'i

5ciz birakacak degilsiniz; Allah ise

kaTirleri rezil (veperi$an) edeceklir.

3. Hacc-i ekber (en bUyiik hac) gii-

niinde Allah ve Resflliinden insanlara

bir bildiridir: Allah ve Resulii mu§rik-

lerden uzaktir. Egcr tevbe ederseniz, bu
sizin ic.in daha hayirhdir. Ve eger ytiz

gevirirseniz bilin ki, siz Allah'i 5ciz bi-

rakacak degilsiniz. (Ey Muhammed)! o

kaTirlere elem verici bir azabi mujde-
lef

4. Ancak kendileriyle antlasma yapu-

gimz mti§riklcrdcn (antlasma §artlari~

na uyan) higbir §eyi size eksik birak-

mayan ve sizin alcyhinizc hcrhangi bir

kimseye arka cjkmayanlar (bu huk-

miin) disjndadir. Onlann anda§malan-
ni, sureleri bitinceye kadar tamamlayi-
mz. Allah (hakstzlxktan) sakinanlan se-

ver.

5. Haram aylar gikinca mU§rikleri

buldugunuz yerde tildiirtin; onlan yaka-

layin, onlan hapsedin ve onlan her gO-
zetleme yerinde oiurup bekleyin. Eger
tevbe edcr, namazi dosdogru kilar,

zekflu da verirlerse artik yollanm ser-

best birakin. Allah yarligayan, esirge-

yendir.

6. Ve egcr mii§riklerden bin senden
aman dilerse, Allah'm keiamini i$iup

dinleyinccyc kadar ona aman ver, sonra

(musluman olmazsa) onu giiven i^inde

bulunacagi bir yere ula$ur. i.vic bu (mu-
samaha), onlann, bilmeyen bir kavim
olmalanndan dolayidir.
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7. Mescid-i HaranVin yaninda kendi-

leriyle anila§ma yapuklannizin di§inda

mu§riklerin Allah ve ResOlii yaninda
nasil (muteber) bir ahdi olabilir? Onlar
size kar§i duriist davrandiklan muddet-

ce siz de onlara duriist davramn. fOnkii
Allah (ahdi bozmaktan). sakmanlan se-

ver.

(Tefsircilere gore ayette islisna edilcnler. Hu-
deybiye antla^masina dolayh olaiak i;tirak ei-

mi$ olan Huzeyme ve MOdlic ogullandir. Kurey;
ve onlara bagh diger mU^riklcT anila$mayi boz-

duklan icin muslilmanlar harckele gec.ii ve Mek-
ke'yi felhettiler. Antla$mayi bo/mayan kabilele-

re ise dokunmadilar.)

8. Nasil olabilir ki! Onlar size galip

gelselerdi, sizin hakkmizda ne ahit, ne

de antla§ma gtfzetirlerdi. Onlar agizla-

nyla sizi razi ediyorlar, halhuki kalplcri

(buna) kar§i cjkiyor. Qiinkii onlann co-

gu yoldan gikmisjardir.

9. Allah'in Syetlerine karsUik az bir

degeri (diinya malim ve nefsdni istekle-

ri) satin aJdilar da (insanlan) O'nun
yolundan alikoydular. Gercekten onla-

nn yapmakta olduklan scylcr ne koui-

diir!

10. Bir miimin hakkinda ne anil tanir-

lar ne de anila§ma. £tinkii onlar saldir-

ganlann kendileridir.

1 1. Fakat tevbe eder, namaz kilar vc
zekSt verirlerse, artik onlar dindc kar-

desterinizdir. Biz, bilen birkavme ayet-

lcrimizi boyle agikhyoruz.

12. Eger antlasmalanndan sonra ye-

minlerini bozarlar, ve dininize saldinr-

larsa, kufrun Onderlerine karsj sava§m.

Qunkii ontar ycminlcri o) ma van adam-
lardir. (Onlara kar$i savaprsaniz)
umulur ki kufre son verirler.

13. (Ey miiminler!) verdikleri sOzii

bozan, Pcygambcr'i (yurdundan) 51-

karmaya kalkisan vc ilk Once size karsj

sava§a bas,lami§ olan bir kavme kar§i

sava§mayacak misiniz; yoksa onlardan

korkuyor musunuz? Eger (gergek)
miiminler iseniz, bilin ki, Allah, kendi-

sinden korkmaniza daha ISyikur.
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14. Onlarla sava§in ki, Allah sizin cl-

lerinizle onlan cezalandirsin; onlan rc-

zil etsin; sizi onlara galip kilsin ve

mumin toplumun kalplerini ferahlat-

sin.

15. Ve onlann (muminlerin) kalple-

rindcn Ofkcyi gidcrsin. Allah dilcdigi-

nin tevbesini kabul eder. Allah bilendir,

hikmet sahibidir.

(Qcvrt memlcketierden Mcdine'ye gelip

mUslUman olduklan soma Ulkclcnnc doncn
muminler, o Ulke halki larafindan iskencelere

maruz kahyorlar, bu yuzden onlaia kaiji derin

bir fifke besliyorlardi. I§te bu ayeue o rmlminle-

rin dummuna is.aret edilmekledir. Buna gfire o is,-

kenceciler levbe eder, musluman olurlorsa Allah

Tcila, onlarin levbcsim dc kabul buyuracaguu

bildirmektedir. (jTUrtkU Allah her s,eyin hikmetini

pek iyi bilir.)

16. Yoksa, Allah, sizden, cihad cdip

Allah, pcygambcr ve miiminlerden ba§-

kasini kendilerine sirdas, edinmeyenlcri

ortaya c.ikarmadan birakilacagmizi mi
sandimz? Allah yaptiklannizdan habcr-

dardir.

(Peygambcrimizin arncasi Abbas b. Abdul-
muitalib Bedir savasjnda esir oldugu 7.am an
mUslllmanlar. mdsnk oldugundan ve akrabasiy-

U ilgisini kesugmden dolayi onu, ayiplami$lar-

di. Hz Ali ise daha agir sozleri soylemish. Abbas
dedi ki: «Bizim kolU laraflarimiz.i soylilyor. iyi

laranarimizi gizliyorsunuz. Biz Mescid-i Ha-

ram'i imar cdiyoruz. Kabc'nin perdcdarhgini ya-

piyoruz, hacilara su dagiliyoruz ve esuieri ser-

best birakiyoruz.* Bunun Uzerine asagidaki ayei

indi)

17. AUah'a onak ko§anlar, kcndilcri-

nin kaTirliginc bizzat kendileri §ahitlik

ederlerken, Allah'in mescitlerini imar

elme sel&hiyetleri yoktur. Onlann bii-

tiin isjeri bo§a gitmi§tir. Vc onlar atc§ie

cbcdi kalacaklardir.

18. Allah'in mescitlerini ancak Al-

lah'a vc ahirct giiniinc iman cdcn, nam a-

zi dosdogru kilan, zckiiti veren ve Al-

lah'tan baskasindan korkmayan kimse-

ler imar eder. i§te dogru yola ermi§ler-

den olmalan umulanlar bunlardir.

19. (Ey mii$rikler!) Siz hacilara su

vermeyi ve Mescid-i Haram'i onarma-
yi, Allah'a vc ahirct giinune iman edip

de Allah yolunda cihad edenlerin imam
ile bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar

Allah katinda e§ii degillerdir. Allah

zalimlcr toplulugunu hidaycte erdir-

mez.

(Bu aycic gore dindarlik, bir lakim sckli mcra-

simlerden once bir iman, lasdik vc Allah nzasi

icin giyret demeklir.

Bu s,art]ar lahakkuk ettiklen sonradir ki hacila-

ra su vermek. Mescid-i Haram'i onarmak ve ba-

kimini siglamak gibi hizmeller Allah nezdinde

bir kiymct ifade eder.)

20. iman cdip dc hicret cdcnler ve Al-

lah yolunda mallanyla, canlanyla cihad

edenlcr, riitbe bakimindan Allah katin-

da daha ustundiirlcr. Kunulu§a ercnler

de isie onlardir.
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21. Rableri onlara, tarafindan bir rah-

mct ve ho§nutluk ile, kendilcri igin,

iginde lukenmcz nimetler bulunan cen-

netler miijdclcr.

22. Onlar orada ebedi kalacaklardir,

§uphesiz ki Allah katinda biiyOk mukS-
fat vardir.

23. Ey iman edenJer! Eger kiifrii

imana tercih ediyorlarsa, babalanmzi
vc karde$lerinizi (bile) veli edinmcyin.
Sizden kim onlan dost edinirse, i§ie on-
lar zalimlerin kendileridir.

24. Dc ki: Eger babalanmz, ogullan-
niz, kardesjeriniz, csjeriniz, hisim akra-

baniz kazandigimz mallar, kcsada ugra-

masindan korktugunuz ticaret, ho§lan-

digiruz meskcnlcr size Allah'tan, Resu-
liinden ve Allah yolunda cihad etmek-
ten daha sevgili ise, artik Allah emrini

geiirinceyc kadar bekleyin. Allah fSsik-

lar toplulugunu hidayete crdirmez.

(Resulullah (s.a.) Mekke'yi fetheiiikien soma
onikibin kisjlik bir ordu ile Taifieki Hevizin ve

Sakif kabilelerinin Ozcrinc yuriidii. Islam ordu-
sunun ^oklugunu goien bazi muslUmanlar, «Bu
ordu arlik yenilmez» $eklinde konujarak kendi-

lerini buyOk gormusjcrdi. Fakal Huneyn vadi-

sinde kendileiindcn cok daha az bir mUs,rik ordu

su ile kars,ila$wca bozguna ugradilar. (,'iinku on-
lai (okluklarina gUvcnmiflcrdi. I$ie a$agidaki

ayetie onlarin bu durumuna isaret edilmekte-
dir.)

25. Andolsun ki Allah, bircok ycrdc

(sava$ alanlannda) ve Huneyn sava-

§mda size yardim etmi§ti. Hani c.oklu-

gunuz size kcndinizi begendirmi§, fakal

sizi hezimctc ugramakian kurtarama-
misti. Yeryiizii biitun gcni§ligine rag-

men size dar gelmis,li, sonunda (bozuta-

rak) gerisin gcri d6nnui$tilniiz.

26.Sonra Allah, ResflTu" ile miiminler
iizerine sektnetini (suk&net ve huzur
duygusu) indirdi, sizin gbrmediginiz
ordular (melekler) indirdi dc kaTirlere

azap ctti. i§tc bu, o kaTirlerin cezastdir.
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27. Sonra Allah, bunun ardmdan yine

dilediginin levbesini kabul eder. Zira

Allah bagiglayan, esirgeyendir.

28. Ey iman edenler! Mu§riklcr ancak

bir pisliktir. Onun iyin bu yillanndan

sonra Mescid-i Haram'a yakla§masm-
lar. Egcr yoksulluktan korkarsaniz, (hi-

liniz ki) Allah dilerse sizi kendi liitfiin-

dan zengin edecektir. $uphcsiz Allah

iyi bilendir, hikmct sahibidir.

29. Kendilerine Kitap verilenlerden

Allah'a ve ahirci giiminc inanmayan,
Allah ve Resuliinun haram kildigiru ha-

ram saymayan vc hak dini kendine din

edinmeyen kimselerle. kuvulerek elle-

riyle cizye vcrinceye kadar savasin.

30. Yahudiler, Uzeyr Allah'm oglu-

dur, dediler. Hiristiyanlar da, Mcsih
(isa) Allah'in ogludur dediler. Bu onla-

nn agizlanyla geveledrkJeri sOzlerdir.

(Sozlerini) daha Once kSfir olmus. kim-

selerin sOzlerine benzetiyorlar. Allah

onlan kahrctsin! Nasil da (haktan h&n-

la) dtinduriiltiyorlar!

31. (Yahudiler) Allah'i birakip bil-

ginlerini (hahamlanni); (hiristiyanlar)

da rahiplerini ve Meryem oglu Mesfh'i

(fsa'yi) rablcr edindiler. HaJbuki onlara

ancak lek ildha kulluk etmeleri emro-

lundu. O'ndan ba§ka tann yoktur. O,
nunlann ortak kojjtuklan §eylerden

uzaktir.

(Yahudilerin Mukaddes Kiiaplarim ias,iyan

sandik birkac^ kez dllsmanlarinin eline gecmis,,

Mukaddes Kitap saldinya ugrami ? ve bizzat Hz.

Musa'ya vcrilen levhalar kaybolmustar. Yahudi
din adamlaii hafizalarinda kalan bazi ayetleri

par;a par?a yazmisjardi. Babil esareiinde iyi bir

yazici olan kahin Ezra, stfahi ve kismen yazib
olan rivayeileri bir araya loplayip yahudi mukad-
des kilabiru meydana 9ikarmis,ti. Bu hizmeiin-

den dolayi Ezra, Israilogullarinin saygismi ka-

zanmi;. bu saygi zamanla o kadar a$m bir nokta-

ya vamus, ki yahudiler. Ezra'yi Allah'in oglu say-

misjardir. t$ie yukandaki ayelte buna is,arel edil-

mektedir.)
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32. Allah'in nurunu agizlanyla (iifle-

yip) s6ndiirmek istiyorlar. Halbuki
kSfirier ho§lanmasalar da Allah nurunu
tamamlamaktan asla vazgegmez.

(Tcfsircilcrin cogunluguna gdrc aycttc gc^en
«Allah'in nuru*ndan maksal Kui'an-i Kcrim ve-

ya Islam dinidir.)

33. 0 (Allah), mu§riklcr ho§lanma-

salarda (kendi) dinini butiin dinlere us-

tiin kilmak i^in RcsGlunu hidayet ve

Hak Din ile gOnderendir.

34. Ey iman edenler! (Biliniz ki). ha-

hamlardan ve rShiplerden birgogu in-

sanlann mallanm haksiz yollardan ver-

ier ve (insanlari) Allah yolundan en-

gellerler. Altin ve giimu§u yigip da on-

lan Allah yolunda harcamayanlar yok
mu, i§te onlara elem verici bir azabi

miijdele!

(Yahudi hahamlaii ilc hiristiyan rahipleri

Mukaddes Kilaplarindaki ayerJeri dtlnya mcnfa-
aU (atdiklan rll§vcl) kars.ihginda ya de£is,tiriyor-

lar veya hiikmonu menfaatleri dogrukusunda
yorumluyorlardi. Ozellikle Hz. Muhammed'in
peygambeiligi ile ilgili ayetleri tahrif ctiilcr. I;te

yukandaki ayeiie onlann bu firkin isterine i§aret

edilmektedir. Aynca atun ve gumustt vcya nakil

parayi ya da mail birikiirip de zekatiru vermeyen.
hayirli ve yararli isjerde kullanmayanlann
ahirctlc $iddetli azap ilc ccza gdrcceklerini dc ha-

ber vcrmcktcdir.)

35. (Buparalar) cehennem ate§inde

kizdinlip bunlarla onlann alinlan, yan-

lan ve sirtlan daglanacagi giin (onlara

denilir ki): «I§te bu kendiniz icm birik-

tirdiginiz servettir. Anik yigmakta ol-

dugunuz §eylerin (azabim) tadin!»

36. GOkleri ve ycri yarattigi giindc

Allah'in yazisina gdre Allah katmda ay-

lann sayisi on iki olup, bunlardan dordu

haram aylandir, i§te bu dogru hesaptir.

O aylar iginde (Allah'in koydugu yasagt

gigneyerek) kendinize zulmetmeyin ve

mu§riklernasil sizinle topyekiin sava§i-

yoriarsa siz de onlara kar§i topyekiin sa-

va$in ve bilin ki Allah (kotUliikten) sa-

kinanlarla beraberdir

(Allah Teal j gokleri ve yeri yaraiugi 2am an

Ay'in harckclini 6yle ayarladi ki ay sislcmine go-

re bir yilda on iki ay meydana geldi ve bir yil 355
gun oldu. Bu aylarin isimleri sAyledir: Muhar-
rem, safer. rabiUlevvel, rabiUlahir, cemaziye-
lewel, cemaziyelahir, receb, $aban, ramazan,
sevva], zilkade, zilhicce. Ayette ijarel buyurulan
«haram aylar» zilkade. zilhicce. muharrem ve re-

ceb aylandir ki. bu surenin 5. ayeiinden de anla-

sjlacagi uzere bu aylarda sava$ yasaklanmisur.)
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(Cahiliye dcvrinde, birbiriyle carpis,maya vc
talana ah^mis, olan Araplara fasilasiz dorl ay gu-

venlik vc sulh tcinde ya$amak 90k agir geliyor-

du. Onun 1901 Hz. Ibrahim vc IsmatVden beri de-

vam edegeten bu terlibi canlanmn isledigi gibi

bozmaya, mesela muhanem ayindaki hurmeti

safer ayina cevirmcye, diger haram aylari da ileri

geh gdlUrmeye basjadilar. Bu hal hicrelin 10. yi-

lina kadar devam eici. Veda Haccinda Resulullah

(s.a.), aylarin 0 sene [am yerini buldugunu 891k

ladi. As,agtdaki ayel bu olayla ilgili olarak nazil

olmu^lur.)

37. (Haram aylari) ertelemek, sade-

cc kSfirliktc ileri gitmektir. Cunku
onunla, kaTu olanlar saptinlir. Allah'in

haram kildigmm sayisim bozmak ve

O'nun haram kildigini hclSl kilmak icin

(haram ayim) bir yil helSI sayarlar, bir

yil da haram sayarlar. (Boylece) onlann

kOtii isjeri kendilerine giizel gOsteril-

mi§ur. Allah kaTirlertoplulugunu hida-

ycte crdirmez.

(Resulullah (s.a.), hicrelin dokuzuncu yilinda

Bizans Imparatorlugu'nun muslumanlari imha
elmek i^in 40.000 kisjlik bir ordu hazirlayrp sa-

vasmak uzcre scferc cikardigim haber aldi ve Bi-

zans Imparatorlugu'na kar§i savas, ilan ctli. Fakal
mtlnafiklar Resulullah'in aleyhinde propaganda
yapular. Bizans'a kar§i sava$ ilan elmcnin bir in-

tihar oldugunu halk arasinda yaydilar. Yeni mUs-
lUman olmus. bazi kimselcr bu propagandeya
inandi ve sava^a kalilmak istemediler. Fakal
Resulullah ve ashabin gayreileriyle 30.000 ki$i-

lik musliiman ordusu hazirlandi ve Tcbuk'c ka-

dar gidildi. Dus.man ordusu muslumanlarin gel-

difini duyunca kacip gilti. I$te bund an sonraki

ayeiler, bu seferdeki muslumanlarin ve mUnafik-

lann tiiDim ve davramsjan hakkinda nazil olmus.-

tur.)

38. Ey iman edenler! Size ne oldu ki,

«Allah yolunda sava§a cikm!» denildi-

gi zaman yere gakilip kahyorsunuz?
Diinya hayatiru ahirctc tcrcih mi cdiyor-

sunuz? Fakat diinya hayatinin faydasi

ahiretin yamnda pek azdir.

39. Egcr (gerektiginde sava$a) gik-

mazsamz, (Allah) sizi pek elem verici

bir azap ile cczalandinr vc ycrinizc siz-

den ba§ka bir kavim getirir, siz (savasa

gikmamakla) O'na hicbir zarar vere-

mezsiniz. Allah her §eye kadirdir.

40. Eger siz ona (Resulullah'a) yar-

dim etmezscniz (bu dnemli degil); ona
Allah yardim etmi§tir: Hani, kSfirler

onu, iki kisuien bin olarak (Ebu Bekir

ile birlikte Mekke'den) cikanrn§lardi;

hani onlar magaradaydi; 0, arkadasjna.

Uziilme, Qunkii Allah bizimle beraber-

dir, diyordu. Bunun iizcrine Allah ona
(sukunet saglayan) emniyctini indirdi,

onu sizin gormediginiz bir ordu ile des-

tcklcdi ve kSfir olanlann sozunii alcalt-

b. Allah'in sftzii ise zaten yiicedir. £un-
ku Allah usiOndur, hikmct sahibidir.

(Hicrel esnasinda milsrikler larafindan israria

lakip edilen Hz. Peygamber (s.a.) ve Hz. Ebu Be-

kir (r.a.) bir ara Scvr magarasina sigmmi;lardi.

MU$riklcrin ayak scslcrini duyuyorlardi. Hz.
Ebu Bekir (r.a.) korkmus, lu. Rivayele gore mU$-
rikler, magaranin girijindeki orUmcek agi ve gll-

vercin yuvasini gorunce, iceride kimse yoklur.

diye btrakip giuiter.)
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41. (Ey muminler!) Gcrck hafif, ge-

rck agir olarak sava§a gikm, mallanruz-

la ve canlannizla Allah yolunda cihad

edin. Eger bilirseniz, bu sizin igin daha
hayirhdir.

(Ayet-i kerimede ifade edilen hafiflik ve agir

likian maksai, §art]ar nc olursa olsun. savas. kolay

da olsa /or da olsa, bmckli dc olsaruz. yaya da ol-

saniz; zayif da olsaruz, kuwelli de olsaruz; zen-

gin de olsaruz. fakir de olsaruz; ihtiyar da olsaruz,

gen? de olsaruz sava$a cikiruz demektir. Ancak
daha sonra inen 91 . aycilc zayiflar, hastalar ve sa-

va$ta harcayacak bir sey bulamayacak kadar fa-

kir olanlar bu hiikmUn di§inda birakilmi$lardir.

ResulullahTebUk seferine ^ikarken mUnafik-

lar gelcrek yalandan oztir be van etliler. savas,a

cikmak isiemediler. Rcsulullah da gonulsUz sa-

va$a ^ikanlardan zaten hayir gelmeyecegini bil-

digi ifin onlara izin verdi. Bunun uzerine asagi-

daki ayeller nazil oldu.)

42. Eger yakm bir diinya mail ve ko-

lay bir yolculuk olsaydi (o miinafiklar)

mutlaka sana uyup pe§inden gelirlerdi.

Fakat me§akkatli yol onlara uzak geldi.

Gerci onlar, «GucUmilz yetseydi mutla-

ka sizinle berabercikardik» diye kendi-

lerini helSk cdcrccsinc Allah'a yemin
cdcccklcr. Halbuki Allah onlann mut-

laka yaJana olduklanni biliyor.

43. Allah seni affetti. Fakat dogru
soyleyenler sana iyice belli olup, sen

yalancilan bilinceye kadar onlara nigin

izin vcrdin?

44. Allah'a ve ahiret giiniine iman
edcnlcr, mallanyla canlanyla sava§-

maktan (geri kalmak igin) scndcn izin

istemezler. Allah takvi sahiplerini pek
iyi bilir.

45. Ancak Allah'a ve ahiret giiniine

inanmayan, kalpleri siipheye dus,up,

kuskulan iginde bocalayanlar scnden

izin isterler.

46. Eger onlar (sava§a) cikmak iste-

selerdi clbettc bunun igin bir hazirhk

yaparlardi. Fakat Allah onlann davra-

nisjanm cirkin gOrdii ve onlan geri koy-

du; onlara «Oturanlarla (kadin ve co-

cukiarla) beraberoturun!» denildi.

47. Eger iginizde (onlar da sava$a)

giksalardi, size bozgunculuktan ba§ka

bir katkilan olmazdi ve mutlaka fitne

gikarmak isteyerek aranizda kosarlardi.

Iginizde, onlara iyice kulak vcrecekler

dc vardir. Allah zalimleri gayet iyi bilir.
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48. Andolsun onlarCnccdcn de fitne

gikarmak istemigler ve sana nice islcr

cevirmi§lerdi. Nihayct hak gcldi ve on-

lar isiemcdikleri haldc Allah'm emri ye-

rini buldu.

(Munafiklar ttzellikle yeni milslilman olanlan

Islam'dan soguimak, zor zamanlarda morallerim

bozmak i$iri hi? bir firsati ka^irmazlardi.

Resulullah (s.a ) hayatia oldugu siirece onla-

nn bu ^abalart lesirsiz kalmi§; Allah'in yardum,
Pcygamber vc ashabm ilcri Rclenlerinin gayrei-

Icri kar$isinda munafiklar fslam'tn geli$me ve

yayilmasini durdurma emellenndc muvaffak
olamarmjjlardir.)

49. Onlardan Oylesi de var ki: «Bana
izin ver, beni fitneye diistirme» der. Bi-

lesiniz ki onlar zaten fitneye diismusje r-

dir. Cehennem, kaTirleri mutlaka kusa-

tacakur.

(Munafiklardan bazilari. kadinlaia 90k du$

kiln otduklarim, bu sava$a katilirlarsa Rum kiz-

lanni gbrtlncc ncfislchnc hakim olamayacakla-
run, bunun da kcndileri 19m bir fitne olacagmi
one sUrerek kendilerinin seferden bagi$lanmaJa-

ruii islcmi§)erdi.)

50. Eger sana bir iyilik erisjrse, bu on-

lan iizcr. Vc egcr ba$ina bir musibel ge-

lirsc, «iyi ki biz daha Once tedbirimizi

almi$iz» derler ve bobiirlenerek do'niip

giderler.

51. Dc ki: Allah'in bizim icjn yazdi-

gindan baskasi bize asla erismez. O bi-

zim mevlSmizdir. Onun ic,in miiminJer

yalniz All aha dayanip giivensinler.

52. Dc ki: Siz bizim icjn ancak iki iyi-

likten birini beklemekiesiniz. Biz de,

Allah'm, ya kendi katindan veya bizim
elimizle size bir azap vermcsini bckli-

yoruz. Haydi bekleyin; §iiphesiz biz de
sizinlc bcraber bcklemekteyiz.

53. Dcki: Istcrgomillu vcrin istergo-

nulsuz, sizden (sadaka) asla kabul
olunmayacaktir. Ciinku siz yoldan gi-

kan bir topluluk oldunuz.

54. Onlann harcamalannin kabul
edilmesini engelleyen, onlann Allah ve

Rcsuliinu inkSretmeleri, nam a/a ancak
usenerek gelmeleri ve istemeyerek har-

camalanndan ba§ka bir scy dcgildir.
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55. (Ey Muhammed!) Onlann malla-

n ve cocuklan seni imrendirmesin.
Ciinkii Allah bunlarla, ancak dunya ha-

yatmda onlann azaplanni cogaltmayi
vc onlann kSfir olarak canlannin ?ik-

masim istiyor.

56. (O mtinafiklar) mullaka sizden

olduklanna dair Allah'a yemin ederler.

Halbuki onlar sizden degillerdir, fakat

onlar (kiliclartmzdan) korkan bir top-

lumdur.

57. Eger siginacak bir yer yahui (ba-

nnabilecek) magaralar veya (sokula-

bilecek) bir dclik bulsalardi, ko§arak o
tarafa ytfnelip giderlerdi.

(Rivayet edildigine gore. Resulullah (s.a.) bir

gammeti bttlUflUrUrken Temim oeullarindan
Zti'l-Huvaysira adinda birisi, «Ya Resulaltah!

Adaleii gozefvdedi. Bunun Uzerine Resulullah:

«Oyle mil Ben de adaleii gOzctmezsem aruk kim
adalet yapar?» diye ccvap verdi. Is.ie a§agtdaki

ayei bununla ilgili olarak indirildi.)

58. Onlardan sadakalann (taksimi)

hususunda seni ayiplayanlar da vardir.

Sadakalardan onlara da (bir pay) veri-

lirse razi olurlar, §ayet onlara sadaka-
lardan verilmezse hemen kizarlar.

59. Eger onlar Allah ve Rcsfilumin

kendilerine verdigine razi olup, *Allah

bize yeter, yakjnda bize Allah da lUtfun-

dan verecek, ResfllU de. Biz yalmz Al-

lah'a rag bet edenleriz» dcsclcrdi (daha
iyi olurdu).

60. Sadakalar (zekdtlar) AUah'tanbir

farz olarak ancak, yoksullara, dii§ktin-

lere, (zekat toplayan) memurlara, go-

niillcri (isldm'a) lsindinlacak olanlara,

(hiirriyetlerini satin almaya t; a lisan)

kClclcrc, borcjulara, Allah yolunda ca-

h§ip cihad edcnlcre, yolcuya mahsus-

lur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahi-

bidir.

61. (Yine o munafiklardan:) O (Pey-
gamber, her soyleneni dinleyen) bir ku-

laktir, diyerek peygamberi incilenler de
vardir. De ki: 0, sizin icm birhayirkula-

gidir. Qiinkii o Allah'a inarur. muminle-
re gii venir ve o, sizden iman cdcnlcr icjn

de bir rahmctlir. Allah'in ResuUiine ezi-

yet edenler icjn mutlaka elem verici bir

azap vardir.
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62. Rizanizi almak icin size (gelip)

AHah'a and igerler. Eger miimin iseler

Allah ve Resulunii razi etmeleri daha
dogrudur.

63. (Hdla) bilmedilcr mi ki, kim Al-

lah ve Resuliinc kar$i koyarsa elbeue

onun icin, icinde ebedt kalacagi cehen-

nem atesj vardir. i§te bu biiyuk riisvay-

liktir.

64. Munafiklar, kalplerinde olam
kcndilcrinc habcr verccek bir sflrenin

miiminlere indirilmesinden cekinirler.

Dc ki: Siz alay edin! Allah o cekindigi-

niz §eyi onaya gikaracaktir.

65. Eger onlara. (nigin alay ettikleri-

ni) sorarsan, elbeue, biz sadecc lafa

dalmis. §akala§iyorduk, derler. De ki:

Allah ile, O'nun Syetleriylc vc O'nun
peygamberi ile mi alay ediyordunuz?

(Rivayci edildigine gore Resulullah (s.a.) Te-
huk se ferine giderkcn mUnafiklardan bir gurup

Resulullah hakkinda: «§u adam in haline bakin.

§am saraylarini feih elmek isiiyoT, O ncrdc, §am
saraylarini feiheimek nerdeN diyeiek onu kU-

cUmscdiler vc hakkinda dedikodu ettiler. Durum
Resulullah'a vahiylc bildirildi. Munafiklar ca|-

nlip kendilerine man boylc yaptiklan soruldu-

gunda inkar eililer ve «Yolculuk zahmeiini unui-

lurmak ic.in s,aka)as,iyorduk* seklindc yalan be-

yanda bulundular. I$tc yukandaki ayei bu
mUnafiklar hakkinda nazil olmus;tur.)

66. (Bosuna) Oziir dilemeyin; cunkU

siz iman cttikten sonra tekrar k§fir oldu-

nuz. Sizden (tevbe eden) bir gurubu ba-

gi§lasak bile, bir guruba da suclu olduk-

lanndan dolayi azap edecegiz.

67. Miinafik erkekler ve munafik ka-

dinlar (sizden deiil), birbirlcrindendir.

Onlar kCtiiliigu emreder, iyilikten ali-

kor ve cimrilik ederler. Onlar AUah'i

unuirular. Allah da onlan unutiu! Qun-
kii munafiklar fSsiklann kendileridir,

(Allah'in miinafiklari unutmasindan maksat.

onlardan yardimim. hidayeiini ve rahmetini kes-

mesi, mUnafikhklari sebebiyle onlan unululmu^
vc lerkedilmi; bir vaziyette buakmasidtr. Buna
gdre, Allah'in miinafiklari unutmasi meca7.i

manadadir. Zira Allah unutmaktan mUnczzeh-
lir.)

68. Allah erkek miinafiklara da kadin

miinafiklara da kSfirlcre de iQinde ebedi

kalacaklan cehennem atcsjni vSdctti.

O, onlara yeter. Allah onlara lanet et-

mi§lir! Onlar igin dcvamh bir azap var-

dir.
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69. (Ey miinafiklar! Siz de) sizden

oncekiler gibi (yaptimz). Onlar sizden

kuwetce daha ustiin, mal ve evlfitga da-

ha c.ok idilcr. Onlar (diinya malindan)

paylanna diisenden faydalandilar. J§te

sizden Oncekiler nasil paylanna diisen-

den faydalandiysalar, siz de payiniza

diisenden faydalandmiz ve (b&tila) da-

lanlar gibi siz de daldimz. i§te onlann
amelleri diinyada da ahirctte de bo§a

gitmi§iir. Ve onlar ziyana ugrayanlann

kendilcridir.

70. Onlara kendilerinden evvelkile-

rin, Nuh. Ad ve Semfld kavimlerinin,

Ibrahim kavminin, Mcdyen halkinin ve
aliusi olan §ehirlerin haberi ula§madi

mi? Pcygambcri onlara apacik mucize-

ler gelirmisn. Demek ki, Allah onlara

zulmedecek dcgildi, fakat onlar kendi

kendilerine zulmetmekte idiler.

(Ayetie zikrcdilen kavimlere peygamberlcr

mucizelcrlc gcldileT. Fakal, bu kavimlcr pey-

gamberlerini yalanladilar. Allah Teala da her bi-

rini bir felaketle helak etii: Nuh Peygamber ken-

di kavmine gdndcrildi. Kavmi onu inkar cdincc

mes,hur Nuh lufaninda bogulup hclak oldular. Ad
kavmine Hud Peygamber gftnderildi. Onlar sid-

delli rtizgar ile helak oldu; Semud kavmine Salih

Peygamber gfindcrildi. Onlar da depremlc hclak

oldular. Hz. Ibrahim'in kavmi ise sinckle helak

oldu; Medyen halkina §uayb Peygamber gonde-

rilmi§li. onlar aicsjc hclak oldular; sehirlcri ah
Usi olarak helak olan kavim ise Lut Peygamberin
kavmidir.)

71. Miimin erkeklerle miimin kadm-
lar da birbirlcrinin velilcridir. Onlar iyi-

ligi emreder, kotulukten alikorlar, na-

mazi dosdogru kilarlar, zckSti ycriricr,

Allah ve Resflliine itaat ederler. i§te on-

lara Allah rahmct edecektir. §uphcsiz
Allah azfzdir, hikmei sahibidir.

(Iciimaj $uur. fcrtlcrin dinl ve ahlaki kusurlan

ve kotlilukleri kar$isinda da duyarh olmak zo-

rundadir. Nitekim. yukaridaki ayetie. kadin ol-

sun erkek olsun miiminlerin, birbirlcrine lyiligi

cmrcdip kdtUlUklen alikoymalarimn. aralannda-

ki velayei bagi ve karde;ligin zaruri bir sonucu
oldufuna i$aret edilmis,lir. Bu gdrcv ve yclki cin-

siyet farki gdzeimcden Islam loplumunun bllttln

fcrtlerine verilmis.ur.)

72. Allah, miimin erkcklcre ve mii-

min kadinlara, i^inde ebedt kalmak iize-

rc altindan irmaklar akan ccnnellcr ve

Adn cennetlerinde giizel meskenler
vSdetti. Allah'm nzasi ise hepsinden bu-

yuktiir. i§tc biiytik kurtulu§ da budur.
(Allah Tcala, iman edip giizel amcllcr i$leyen-

lere. yukaridaki ayetie ve daha bircok ba$ka
ayeilerde ce$iili cennet nimetleri va'deimi^lur.

Fakat bu aycl Allah nzasimn. btittin mllkafaUar-

dan daha iisriin oldugunu bildirmekte ve bOylecc

dim ve ahlaki vazifelerin en yUksek gayesinin

«Allah ri/.asi* oldugunu ortaya koymaktadir.
QllnkU. diger cennet nimetleri daha ziyade be-

deni vc hiss? taleplcrimiz oldugu haldc Allah n-

zasi ruhumuzun tatcbi vc dzlcmidir.)
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73. Ey Pcygamber! KSfirlere ve mU-
nafiklara kar§i cihad el, onlara kar§i sert

davran. Onlann varacaklan ycr cchcn-

nemdir. O ne ktitii bir vans, yeridir!

(Resulullah (s.a.). TcbUk'de dilsmam bekler-

ken kendisine vahiyler geliyor ve O. savastan ge-

ri kalanlan devamli otarak ayiphyordu. Cclis b.

SUveyd adindalb bir milnafik dedi Id: *Egcr Mu-
hammed'in kardesjerimiz ifin sOyledikleri dog-

ru ise, eseklerden alc.ak olahm!» Bu sbzil if iten

Amir b. Kays, derhal cevap vcrdi: oMuhammcd
muhakkak dogru soylilyor. Siz ise eseklerden al-

faksiruz!» Resulullah Medine'yc dOnOnce, Amir
durumu Peygamber'e arzelti... Celas: «Bana if-

lira ediyor» diyerek sdyledtklerini inkar etii.

Resulullah her ikisinin de minberin dntinde ye-

min eunelerini enuetti. Her ikist de kendilcrinin

dogru olduklarina dair ycmin ctiilcr. Ancak

Amir yeminden sonra elterini kaldirarak. «Ya
Rab, dogru sfiyleyeni tasdik, yalanciyi lekzib

eden bir ayeli Peygamber'ine gOndem diye dua
elti; Resulullah ile diger mUminler de, ••Amm •>

dcdilcr. Hcmen asagidaki ayel nazil oldu. Celas,

sucunu iiiraf ve levbe etii.)

74. (Ey Muhammed! O sozteri) stoy-

lemediklcrine dair Allah'a yemin edi-

yorlar. Halbuki o kufur sflzunii elbetle

s6ylcdilcr ve miisliiman olduktan sonra

kSfiroldutar, Ba§aramadiklan birseye
(Peygambere suikast yapmaya) de yel-

tendiler. Ve sirf Allah ve ResGlti kendi

ltituflanndan onlan zenginle§tirdigi

igin Oc, almaya kalki§tilar. Eger tevbe

ederlcrse onlar icm daha hayirli olur.

Yuz cevirirlerse Allah onlan dunyada
da, ahirette de elem verici bir azaba
carpuracaktir. Yeryiiziinde onlann ne
dosiu ne dc yardimcisi vardir.

(Medinelilerin bir kismi fakir idi. Resulullah

geldikten sonra zenginlesuler. Sonra da muna-
fiklar nankorlUk edip Peygamber'e koiUlilk ei-

mcye kallusnlar.)

75. Onlardan kimi de, Eger Allah 1(1-

luf ve kercminden bize verirsc, mutlaka

sadaka verecegiz ve elbette biz sSlihler-

den olacagiz! diye Allah'a and icji.

76. Fakat Allah liitfundan onlara

(zenginlik) verince, onda cimrilik edip

(Allah'in emrinden) yiiz cevirerek sflz-

lerinden dondiiler.

77. Nihayet, Allah'a verdiklcri sdz-

den dondiiklcrinden ve yalan sOyledik-

lerinden dolayi Allah, kendisiyle kar§i-

lasacaklan gune kadar onlann kalbinc

nifak (iki yuzlUliik) soktu.

78. (Miinafiklar), Allah'in, onlann
simm da fisillilanm da bildigini ve
gayblan (gizli §eyleri) cok iyi bilen ol-

dugunu hala anlamadilar mi?

79. Sadakalarhususunda. miiminler-

den goniilKi vcrcnlcri ve giicjerinin yei-

tiginden baskasini bulamayanlan ce-

ki§iirip onlarla alay edcnler var ya, Al-

lah i§tc onlan maskaraya ccvirmi§tir.

Ve onlar icin elem verici azap vardir.
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(Mllnafiklann rcisi Abdullah b. Cbcyy, 5 1 Urn

hastahgina yakalandigi /.am an oglu Abdullah.

Resulullah (s.a.)'a gelcrck babasi i^in isligfar ei-

mesini isledi. Abdullah halis bii miistUman oldu-

gu i^in Resulullah onun haliruu kirmadi ve baba-

sirun affi >, m Allah'a dua ettl. Bunun U/xrinc a$a-

gidaki ayet nazil oldu.)

80. (By Muhammed!) Onlar igin ister

af dile, ister dileme; onlar igin yctmis,

kez af dilesen de Allah onlan asla affet-

meyecek. Bu, onlann Allah ve ResGltf-

nii inkSr etmelerinden oturiidiir. Allah
fSsiklar toplulugunu hidayete erdir-

mez.

81. A 11 ah'm RcsGIiinc muhalefet et-

mek icin geri kalanlarfsefere gikmaytp)

oturmalan ile sevindiler; mallanyla,
canlanyla Allah yolunda cihad elmeyi
girkin gOrdiiler, «bu sicakta sefere gik-

maym» dediler. De ki: «Cehennem atcsj

daha sicakur!» Kcske anlasalardi!

82. Artik kazanmakta olduklannin
cezasi olarak az gulsunler, 90k aglasin-

lar!

(I 1, Iediklen gilnahlann ahircticki cezasi $id

deihdir. Onun ifin onlann gUlmeleri degil agla-

malaii gcrckir.)

83. Eger Allah scni onlardan bir guru-

bun yanina donduriir de (Tebuk seferin-

den Medine'ye doner de bajka bir sa-

vQlja seninle beraber) 51kmak igin sen-

den izin isicrlcrsc. de ki: Benimle bera-

ber asla cikmayacaksimz vc dii§mana

kars.1 benimle beraber asla sava§maya-
caksmiz! Qtlnku siz birinci defa (Tebuk
seferinde) yerinizde kalmaya razi oldu-

nuz. §imdi de geri kalanlarla (kadin ve

qocuklarla) beraber oturun!

84. Onlardan olmus, olan higbirinc

asla namaz kilma; onun kabri ba§inda
da durma! CilnkU onlar, Allah vc RcsO-
lunu* inkSr ettiler ve flsik olarak oldii-

ler.

85. Onlann mallan vc gocuklan seni

imrendirmesin. ^iinku Allah, bunlarla

ancak diinyada onlann azaplanm go-
galtmayi ve onlann kaTir olarak canlan-

mn gugluklc gikmasim istiyor.

86. «Allah'a inanin, Result! ile bera-

ber cihad edin» diye bir sure indirildigi

zaman, onlardan servet sahibi olanlar,

senden izin istediler ve: Bizi birak (ev-

lerinde) oturanlarla beraber olalim, de-

diler.



Ctiz: 10, Sure: 9 TEVBE SURESl 201

87. Geride kalan kadinlarla bcrabcr

olmaya razi oldular, onlann kalplerine

muhur vuruldu. Bu yiizdcn onlar anla-

mazlar.

(Yani milnafikhklan sebebiyle basiretlcri

baglanmi§ olan ve bu yilzden, gazilerle birliktc

olmak yerine. kaduilar. cocuklar ve acizlerie bir-

likle evlctindc kalmayi Lercih eden bu insanlar.

hakkin gercek)e$mesi ve k6iuliigUn orladan kal-

duilmasi ugruna sava$manm one mini anlamaz-
»*.>

88. Fakai Peygambcr vc onunla bera-

bcr inananlar. mallanyla, canlanyla ci-

had eltiler. i§tc butiin hayirlar onlanndir
ve onlar kurtulu§a erenlerin kendileri-

dir.

(Ayette gecen «bUtiln hayirlar»dan maksat,
hakkin Z-aferi

. hakimiycti ve bu uguida sava$an-

lann elde etiikleri dilnyevi ve uhrcvi nimeiler-

dir.)

89. Allah, onlara icindc ebedf kala-

caklan ve zemininden irmaklar akan
cennetler hazir!ami§tir. i§te biiyiik ka-
zanc budur.

90. Bedevnerden, (mazeretleri oldu-

gunu) iddia edenlcr, kendilerine izin

verilsin diye gcldilcr. Allah ve ResOlii-

ne yalan soyleyenler de oturup kaldilar.

Onlardan kaTir olanlara clem vcrici bir

azap cri§cccktir.

91. Allah ve Resulii igin (insanlara)

Ogiit verdiklcri lakdirdc, zayiflara, has-

talara ve (sava$ta) harcayacak bir §ey
bulamayanlara giinah yoktur Zira iyi-

tik edcnlcrin alcyhine bir yol (sorumlu-

luk) yoktur. Allah cok bagi§layan ve
cok esirgeyendir.

(Hasta, zayif ve fakirler memlekcilcrinde kal-

diklarinda fitneye mcydan vermez, yalan haber-

let yaymaz, sava$a kaulan mucahitlerin aileleri-

ne yardimci olur ve giizel amel i$lcrlcrsc, sava$a

kaulmadiklarindan dtilrti onlara bii gttnah yok-
tur. Ancak bunlann sava$a kaiilmalannm yasak
olduguna dair herhangi bir emir de yoktur. Bu si-

tuflardan bin. geri hizjncllerde cali$mak uzere ve

orduya ytik olmamak $artiyla sava$a kauiabilir-

ler.)

92. Kendilerine binek saglaman igin

sana geldiklerindc: Sizi bindirecek bir

binck bulamiyorum, deyince, harcaya-

cak bir §ey butamadiklanndan dolayi

uzuntuden gozleri ya§ dokcrck doncn
kimselere de (sorumluluk yoktur).

(Ashab-i ktramdan, cok fakir olan bir gurup
TcbUk se ferine katilmak istemjg fakat yiyccek,
giyecek ve binek bulamami§)ardi. Bunlan temin
etmesi icin Peygambcr (s.a.)'e ba$ vurdular. O da
onlari bindirip sevkedecek bir $ey bulamadigim
bildirince, Uzunrtllerinden aglayarak gch dondu-
lcr. I§tc yukaridaki ayetle bunlara i§aret edilmek-

tcdir.)

93. Sorumluluk ancak. zengin olduk-
lan halde sendcn izin istcycnlcredir.

Ciinku onlar geri kalan kadinlarla bera-

ber olmaya r.i/i oldular. Allah da onla-

nn kalplerini miihUrledi, artik onlar

(neyin dogru oldugunu) bilmczler.
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94. (Seferden) onlara dtfndugiinuz

zaman size Oziir bcyan cdcccklcr. Dc ki:

(Bofuna) Oziir dilemeyin! Size asla

inanmayiz; giinkii Allah, habcrlcrinizi

bize bildirmi§tir. (Bundan sonraki)

amelinizi Allah da gOrecektir, Rcsfllu

de. Sonra gdrtileni ve gOriilmeyeni bile-

ne dCnduriileceksiniz de yapmakta ol-

duklannizi size haber verecekiir.

95. Onlann yanina dOndiiguniiz za-

man size, kcndilcrindcn (onlan ceza-

landirmaktan) vazgecmeniz icm Allah

adma and icecekler. Artik onlardan yiiz

Qcvirin. Qiinkii onlar murdardir. Kazan -

makta olduklanna (kdtii i§lerine) kanji

lik ccza olarak varacaklan yer cchcn-

nemdir.

(Bu ayette, hali vakli ycrindc oldugu halde sirf

korkularindan ve dine kar$i sadakatsizliklcrin-

den dolayi savas,a kaiilmayan, sonra da Allah
adina yemin ederek asilsiz mazeretler ileri sUren

mtinafiklarin «murdar» olduklan ifade buyurul-

mu$tur. £Unkii milnafik samimiyeisizdir; ne
milmin gibi imanini a^ikca ortaya koyabilir. ne

de kafir gibi kilfriinil ilan eder. O $ahsiyeisiz ve

dengesizdir. Adi menfaatleri i?in her renge girer.

IfLe Kur'an'm «murdar»> dedigi. bu igrenc labial

ve koiU ahlakiir.)

96. Onlardan razi olasiniz diye size

yemin edecekler. Fakat siz onlardan ra-

zi olsamz bile Allah fSsiklar toplulu-

gundan asla razi olmaz.

97. Bedevflcr, kafirlik ve miinafiklik

bakimindan hem daha beier, hem de Al-

lah'm Resuliine indirdigi kanunlan ta-

nimamaya daha yaikmdir. Allah cok iyi

bilcndir, hikmct sahibidir.

JyS-jj*k=*JCi$ fern Gl5^j>^=&^1a$ cf

98. Bedevilerden Oylesi vardir ki (A/-

/a/i yotunda) harcayacagiru angarya sa-

yar ve sizin basjniza bclaUar gclmesini

bekler. (Bekiedikleri) o kfltU belS kendi

ba§lanna gelmis.tir. Allah pek iyi isjten,

gok iyi bilendir.

99. Bedevflerden Oylesi de vardir ki,

Allah'a ve ahiret gtintinc inanir, (hayir

igin) harcayacagim Allah kannda ya-

kinliga ve Pcygamber'in dualanni al-

maya vesile edinir. Bilesiniz ki o (har-

cadtklari mal, Allah kannda) onlar ic.in

bir yakinliktir. Allah onlan rahmetine

koyacaktir.§uphesiz Allah bagi§layan,

esirgeyendir.
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100. (Isldm dinine girme hususunda)

one gecen ilk muhacirler ve ensar ile

onlara gtfzclliklc tabi olanlar var ya, i§lc

Allah onlardan razi olmustur, onlar da
Allah'tan razi olmusjardir. Allah onla-

ra, i£indc cbcdi kalacaklan, zeminin-

dcn lrmaklar akan cenneiler hazirlami§-

ur. istc bu buyiik kunulu§tur.

101- £cvrcnizdcki bcdcvi Araplar-

dan ve Medine halkindan birtakim mii-

nafiklar vardir ki, munafiklikia maharet

kazanmi^lardir. Sen onlan bilmezsin.

biz biliriz onlan. Onlara iki kez azap

edecegiz, sonra da onlar buyiik bir aza-

ba itileceklerdir.

(Bir talom mllnafiklai iki yuzlulttkte o detece

maharet kazanmi^iardi ki. keskin zeka ve fcrase-

line ragmen Peygamber (s a. ), onlann mUnafik
olduklartm sezemiyordu. Ancak Allah'tan bir

vahiy gelirse o /aman durumlarmi anliyordu.

£Unku munafiklar, kendilerine gelebilecek en
ufak ten k u noklalarini biliyor ve ona gore davra-

myorlardi.)

102. Digerleri ise giinahlanni itiraf

ettiler, iyi bir amcli digcr kotti bir amel-

le kansnrdilar. (Tevbe ederkrse) umu-
lur ki Allah onlann tevbesini kabul
edcr. Ciinkii Allah cok bagis.layan, pek
esirgeyendir.

(TebUk seferinden geri kalan bir gurup, haia-

laruu anlayip pieman olduktan sonra, kendilerini

caminin direklcrine bagladilar ve Allah Result!

(dzmedikce kendilerini ;6zmeycceklerine ye-

min euiler. Resulullah (s.a.) seferden ddndUktcn
sonra onlarin durumunu bgrenince, buyuidu ki:

Haklarinda emir alincaya kadar ben de onlari

^dzmeyecegime yemin edcrim. Sonra bu ayet

inince onlan £ozdO).

103. Onlann mallanndan sadaka al;

bununla onlan (giinahlardan) temiz-

lersin, onlan anup yiiceliirsin. Ve onlar

icin dua et. Cilnkii senin duan onlar icin

siikflnettir (onlan yati§tmr). Allah in-
tend ir. bilendir.

104. AUah'in, kullannin tevbesini ka-

bul edecegini, sadakalan geri cevirme-

yecegini ve Allah'in tevbeyi 90k kabul

eden vc pek csirgeyen oldugunu haMa

bilmezler mi?

105. De ki: (Yapacagtnizi) yapin!

Amelinizi Allah da Resulu dc muminlcr
de gOrecektir. Sonra gCrtileni ve gOrtil-

mcyeni bilen Allah'a dondiiriilcccksi-

niz de O size yapmakta olduklanmzi

habcr verecektir.

106. (Sefere kattlmayanlardan) di-

ger bir gurup da Allah'in emrine birakil-

mi§lardir. 0, bunlara ya azap eder veya

tevbelerini kabul eder. Allah cok bilen-

dir, hikmet sahibidir.

(Allah Teali sava$tan geri kalanlan 0? guruba

ayirdi:

1- Miinafiklifi kendilerine huy edinenler.

2- Gtinahlanni iliraf ettikten sonra tevbe edip

tizUnrUlerini afiklayan ve bu ugurda mallanm fe-

da cdcnlcr.

3- Nc iliraf, ne de tevbe edenlerdir ki bunlar

hakkinda 1 18. ayct nazil olmus.tur.)
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(Mcdine'de Islam dan Once Ebu Amir isminde

birisi hirisiiyan papazi o1mu$ ve Resulullah'in

peygamberligine hasct ederek Uhud ve Hu
ncyn'de ona kar$i savasmi$u. Bu adam musrikle-

rin maglubiyeli uzerine Umit kescrek §am'a kac-

u. Oradan mUnafiklara, «Elinizden geldigi kadar

silahlarun. hazirlarun ve benim i^in bir mabel ya-

pin. Ben Rum Kayscri'ne gidiyorum. oradan bU-

yuk bir ordu ilc gelip Muhammcd vc aikadajjlan-

ni silrUp cikaraca|im<* diye haber gbnderdi,

Munafiklar da Kuba Mescidi nin cemaaiini bdl-

mek, mUminler arasina nifak sokmak ve adi ge-

9en papaza bir mabel hazirlamak maksadiyla bir

mescit yapular. ResulullahTebtlk seferinden dd-

ntlnce, yapliklari mescitte namaz kilmasi icin

onu davel eluler. Rcsulullah davcti kabul edip

giimeye hazirlamrken a^agidaki ayei indi.)

107. (Munafiklar arasinda) bir de
(muminlere) zarar vermek, (hakki)

inkar ctmek, muminterin arasina aynhk
sokmak ve daha once Allah ve Resulu-

ne kar§i savasmi§ olan adami beklemek
ic^n bir mescid kuranlar ve: (Bununla)
iyilikten baska birsey istemcdik, diye

mullaka yemin edecek olanlarda vardir.

Halbuki Allah onlann kesinlikle yalan-

ci olduklanna sahitlik edcr.

108. Onun igindc asla namaz kilma!

ilk gunden takvS Uzerine kurulan mcscil

(Kuba Mescidi) ic.inde namaz kilman

elbette daha dogrudur, Onda temizlen-

meyi seven adamlar vardir. Allah da
90k temizlenenleri sever.

109. Binasim Allah korkusu ve nzasi

uzerine kuran kimse mi daha hayirlidir,

yoksa yapisim yikilacak bir yann kena-

nna kurup, onunla berabcr kcndisi dc

gokup cchcnncm atesjne giden kimse
mi? Allah zalimler toplulugunu dogru
yola iletmez.

1 10. Yaptiklan bina, (olup de) kalp-

leri par^alanmcaya kadar yiireklcrinc

devamli olarak bir kusku (sebtbi) ola-

caktir. Allah cok iyi bilendir, hikmet

sahibidir.

111. Allah muminlcrdcn, mallanni

vc canlanni, kcndilcrinc (verilecek)

cermet karsriigmda saiin almisnr. £un-
kii onlar Allah yolunda sava§irlar, Oldii-

riirlcr, olurlcr. (Bu), Tevrat'ta, incil'de

vc Kur'an'da Allah uzerine hak bir vaad-

dir. Allah'ian daha cok sOzunii yerine

getiren kirn vardir! O haldc O'nunla

yapmi§ oldugunuz bu ali§ verisjnizden

dolayi scvinin. i§tc bu, (gerqekten) bu-

yilk kazangur.

(Mekke'de Akabe biali sirasmda. ensardan 70
kisj Rcsulullah'a biat cdcrlerkcn. iclerinden Ab-

dullah b. Revaha, «Ya Resulellah! Rabbin ve sc

nin icin $arilann ncdir?» demi^u. Rcsulullah bu-

yurdu ki: «Rabbim icin $artim O'na ibadct cunc-

niz, Ona hicbir c$ luimamamzdir; kendi hakkim-

daki sarum da canlarini/.i ve mallanmzi nasil

miidafaa cdiyor&amz bcni de dyle savunmamz-
dir. Tekrar soruldu: «Bbyle yaparsak bize nc var-

dir?* Rcsulullah «Cenncl vardir* diye cevap ver-

di. Onlar da «Nc karh alis ven;! Bundan ne dene-

riz. ne de donUlmesini isleriz» dediler. !§te yuka-

ndaki ayct bunlar hakkinda naz.il oldu.)
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1 12, (Bu ali§ veti§t yapanlar), tevbe

edenler, ibadet cdcnlcr, hamdcdenler,
orug tuianlar, riikfl edenler, secde eden-

ler, iyiligi emrcdip kotiiliiktcn ahko-

yanlar ve Allah'in sinirlanni koruyan-
lardir. O miiminleri mujdele!

(Ayctic gcc.cn «cs saihun>* oruc tulanlar oldu-

gu gibi. cthad edenler ve yeryUzunde Allah'in

kudretini, guzel eserlerini ve ibrei ahnacak §ey-

leri gormek. bilgi kazanmak vcya gdnlUncc
ibadei ve uaiiru yapabilmek icin seyahat edenler

manasuu da ifade etmekiedtr.)

113. (KAfir oiarak oliip) cehennem
ehli olduklan onlara agikga belli olduk-

tan sonra, akraba dahi olsalar, (Allah'a)

onak ko§anlar igin af dilcmck ne pcy-
gambere yara§ir ne de inananlara.

(Rivayet edildigine gore Resulullah (s.a.) am-
casi Ebu Talip 19111 Allah'um magfiret dilemek is-

lemi 5, bunun Uzerine yukandaki ayei inmi$lir.

Daha 6nce dc Ibrahim Pcygamber, habasinin

affi icin Allah'a dua edecegine dair babasina soz
vermi$ ve Allah'un onun affini dilemisn. Fakat
babasinin Allah dOsmam oldugunu anlaymca
dua elmcyi biraku. A;agidaki ayei de onunla ilgi-

lidir.)

114. ibrahim'in babasi igin af dilcme-

si, sadece ona verdigi sCzden dolayi idi.

Ne var ki, onun Allah'in dii§maru oldu-

gu kendisine belli olunca, ondan uzak-

lasn. §iiphcsiz ki ibrahim gok yumu§ak
huylu ve pek sabirli idi.

115. Allah bir toplulugu dogru yola
ilettikten sonra, sakinacaklan §eyleri

kendilerine agiklayincaya kadar onlan
saptiracak degildir. Allah her seyi gok
iyi bilendir.

(Bu ayette, mu$riklerin affi icin dua ctmcnin
yasak oldugu bildirilmeden Once, bunu yapanla-

nn ve haram olan seyleri, yasak emri gebneden
Once yapmi; olanlarm sorumlu tuiulmayacagi,

sorumlulugun ancak htlkumlerin acikca bildiril-

mesinden sonra gerceklesecegi ifade edilmekte-

dir.)

116. Goklerin ve yerin miilkii yalniz

Allah'indir. O diriltir ve Olduriir. Sizin

igin Allah'tan ba§ka ne bir dost ne de bir

yardimci vardir.

117. Andolsun ki Allah, musluman-
lardan bir gurubun kalplcri cgrilmcyc
yiiz lutluklan sonra, Peygamberi ve
gugluk zamamnda ona uyan muhacir-
lerle ensan affetli. Sonra da onlann tev-

belerini kabul etti. Ciinku O, onlara kar-

§1 gok §efkatli, pek merhametlidir.

(Peygamberimiz Tcbuk seferine cikarken,

mtinafiklar gelip yalandan Ozlir beyan ederek
izin istediler, o da onlara izin verdi. Bu hususia

43 . ayei indi ve Allah Tcala Peygambcr'i ikaz ei-

li. Munafiklann propagandas ina aldanan bazi

mUslumanlann da kalbine tereddut dusmujtu.
Sonradan onlar da tevbe eitiler.)
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(TebUk seferine kaulmayanlar arasinda KiT)

b. Malik, Hilal b. Omcyye ve Mem ire b. Rabiin

adli sahabiler de vardi Id, tcfsircilere gore a$agi-

daki ayette i$iret edilen 3 k£f i bunlardir.)

11 8. Ve (scferden) geri birakilan iig

ki§inin de (tevbelerini kabul etti). Yer-

yiizii, genisjigine ragmen onlara dar

gelmi§, vicdanlan kendilerini siktikca

sikmi§u. Nihayet AUah'tan (O'nun aza~

btndan) yine AUah'a siginmaktan ba§-

ka care olmadigmi anlami§lardi. Sonra

(eski hallerine) donmeleri igin Allah

onlann tevbesini kabul etti. (Jilnktl Al-

lah tevbeyi cok kabul eden, pek esirge-

yendir.

1 19. Ey iman edcnlcr! AUah'tan kor-

kun ve dogrularla beraberolun.

120. Mcdine halkina ve onlann cev-

resinde bulunan bcdevl Araplara Al-

lah'in RcsQlunden geri kalmalan ve

onun camndan once kendi canlanm dii-

§unmeleri yaki§maz. i§te onlann Allah

yolunda bir susuzluga, bir yorgunluga

ve bir achga dfigar ohnalan, kaTirieri 6f-

kelendirecek bir yere (ayak) basmalan

ve du§mana kanji birba§an kazanmala-

n, ancak bunlann kanjihginda kendilc-

rine salih bir amel yazilmasi icindir.

Ciinku Allah iyilik yapanlann miikafa-

tim zayi eimez.

121. Allah onlan, yapmakta oldukla-

nnin en giizeli ile mukafatlandirmak

icin kiigiik biiyiik yapuklan her masraf.

gectikleri her vfidi mutlaka onlann lehi-

ne yazihr.

(TebUk seferine kaulmayanlai hakkinda sod-

ded! ayeller inince. bundan sonraki scferlere

muslumanlar lopyekun kaulmaya basjadilar. Se-

fer esnasinda Resulullah Medine'de yalniz kali-

yordu. Bunun uzerine as.agidaki ayel nazil ol-

du.)

122. Muminlerin hepsinin toptan se-

fere cikmalan dogru dcgildir. Onlann
herkesiminden bir gurup 6\n6e(dini

ilimlerde) geni§ bilgi elde ctmek ve ka-

vimleri (sava$tan) dOndiiklerindc on-

lan ikaz elmek icin gcride kalmalidir.

Umulurki sakinirlar.

(Bu aycllen anla$tldigma gore, bir millelin

topyektln sava$a cikmasi dogru dcgildir. Savas.

durumunda toplumun silah kullanabilcn bir kis-

mi silah altina alirurken, bir kismi da ilmi faali-

yeileri devam ettirmelidir. OzellikJe dim ilimler-

de loplumun ihtiyaemi kars^layacak scviyede

ilim adamlan yeujlirilmelidir ki loplumu aydin-

lalip, Allah'in emir ve yasaklariruloplum fertle-

rine ttgreisirder. Ancak. ayelle gecen din ve dini

ilimler dar manada anlas.ilmamahdir. Cunkli

Islam, aym zamanda siyasi, ictimai ve iktisadi

hayati duzenlcdigine gore, bu anlamdaki ilimler

de dini ilimler sayilir.

Savas, uzun stlrc devam edebilir. Toplumun
ayakla durabilmesi icin din ve ilim adamlannin
iman. bilgi ve leknik bakundan sava$an zumreyi

beslemeleri ve desiektcmclcri gerekir. Bir mil-

let, ilim ve leknik alaninda geri kalmi;sa, askeri

alanda kuvveili dahi olsa ^abuk c#kcr. Ama ilim

ve tcknikte ileri gitmis, milleller. askeri alanda

zayif bile olsalar. noksanlariru cabuk lelafi ede-

bilirlcr. Bu sebeple cephedeki cihadi bilim ve

leknoloji ile desiekteycn ve tamamlayan bilim

adamlarinm cihadi daha Onemli gOrUlmU^tUr.)
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123. Ey iman edcnlcr! KSfirlerden

yakinimzda olanlara karsj sava§m ve
onlar (sava§ amnda) sizde bir scrtlik

bulsunlar. Bilin ki, Allah sakinanlarla

beraberdir.
(Islam dini. prcnsip olarak sulhtan yanadir.

Niickim Nisi suresinin 128. ayetinde, «Sulh da-

ha hayirhdir* buyurulmu$iur. Fakat yukandaki
aycu dinin vc devletin gtivenligini garanli aluna

almak iyin gayh mttslim koms.ulardan gelen za-

r if Ian bcrtaraf euneyi ve onlann karrisinda leca-

vllzc ccsarcl edcmcyecekleri sekilde gUclU vc
mclin otmayi emretmektedir.)

124. Herhangi bir sure indirildigi za-

manonlardan birkismi derki: «Busizin
hanginizin imanini artirdi?» Iman
edenlere gelince (bu s&re) onlann
imanlanni amnr ve onlar seviniricr.

125. Kalplerinde hastalik (kftfirlik ve

miinqfiklik) olanlara gelince, onlann da
inkSrlanni btisbiitiin artinr ve onlar ar-

(ik kSfir olarak Oliirler.

126. Onlar, her yil bir veya iki kez
(qe$itli bel&larla) imtihan edildiklerini

gOrmilyorlar mi? Sonra da ne tcvbe edi-

yorlar ne dc ibret aliyorlar.

127. Birsflre indirildigi zaman, (gdz
kirpip alay ederek) birbirlerine bakar
(ve): (Qevreden) sizi birisi gfiriiyor

mu? diyc sorartar, sonra da (stvi$tp) gi-

derler. Anlamayan birkavim olduklan
icjn Allah onlann kalplerini (imandan)
c,cvirmi§tir.

128. Andolsun size kendinizden oyle

bir Peygamber gelmi§tir ki, sizin sikin-

Uya ugramamz ona cok agirgelir. O, si-

ze cok du§kiin, miiminlere kar§i cok sef-

katlidir, merhametlidir.

(Allah Teala bu ayette kendi isimlcrinden

olan, «rauf=^ok $efkaUi vc rahun=pck merha-
medi sifallanru Peygamberimize de vermiflir 'ki,

flnccki peygambcrleTdcn hicbiri bu sifailann iki-

sine birden mazhar olamami$ur.)

129. (Ey Muhammed!) YUz cevirir-

lerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan
ba§ka ilSh yoktur. Ben sadece O na gii-

venip dayanmm. O yuce Ar§'in sahibi-

dir.
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(10)

ONUNCU SURE
YUNUS

Yunus suresi. 109 ayel olup 40. 94, 95 ve 96.

ayetler Mcdinc'de. digerleri Mekke'de inmiflir.

98. ayette Hz. Yunus'un kavminden bahsedildigi

ipn sureye bu ad verilmi;tir.

Mekke halki. kendi i^lcnndcn bir adamin pey-
gamber olabilcce£inc inanamiyorlar ve: "Allah.

Ebu Talib'in yetimi Muhammcd'dcn ba§ka bir

peygamber bulamadi mi?» diyorlardi. Hi; ol-

mazsa hatin sayilir, zengin vc makam sahibi biri-

sinin peygamber olmasini daha uygun gOniyor-

lardi. U\z bunun Uzerine bu sure irunis.iir.

BismiiiahirTahmanirrahTm

1. Elif. LSm. RS. I§te bunlar hikmet
dolu Kitab'in Syeileridir.

2. iclerinden bir adama: insanlan
uyar vc iman edenlere, Rablcri kaiinda

onJar icin yiiksek bir dogruluk makami
oldugunu miijdele, diye vahyetmcmiz,

insanJar icin §a§ilacak bir §ey mi oldu
ki, o kalirler: Bu el belie apacik bir sihir-

bazdir. dedilcr?

3. §iiphesiz ki Rabbiniz, gokleri ve
yen alti gtinde yaratan, sonra da isteri

yerli yerince idarc cderek ar§a istiva

cden Allah'dir. Onun izni olmadan hig

kimse sefaatci olamaz. I§ie O Rabbiniz
AUah'ur. O halde O'na kulluk edin. HSla
diisunmuyor musunuz!

(GSklerin ve yerin alii gUnde yaralilmasi ve

Allah'm Ars, a isiivasi hususundaki a^iklamalar
i^in A'raf Suresi 54. ayciin izahina bakiniz.)

4. Allah'm gercek bir v3di olarak hc-
pinizin dflniisu ancak O'nadir. CUnkii O,
mahhikan Once (yoktan) yaratir, sonra

da iman edip iyi isjer yapanlara adaleUc
mukafat vermek icin (onlari huzuruna)
geri cevirir. KSfir olanlara gelince,

ink5retmekie olduklan §eylerdcn briirii

onlar icin kaynar sudan bir icki vc clem
verici bir azap vardir.

5. Cuinesi i$ikh, ayi da parlak kilan,

yillann sayisim vc hesabi bilmeniz icjn

ona (aya) birtakim menzillcr takdir

eden O'dur. Allah bunlan, ancak bir

gcrcege (ve hikmete) binacn yaratmi§-

nr. O, bilcn birkavme Syetlerini acikla-

maktadir.

6. Gccc vc gunduzun degismesinde
(uzayip kisalmasinda) Allah'm gbkler-

dc ve yerde yarauigi §eylcrde, (Onu
inkdr etmekten) sakinan bir kavim icin

clbene nice dcliller vardir!



Cuz: II. Sure: 10 yCnussuresi

7, 8. Huzurumuza cikacaklanru bek-

lemeyenler, diinya hayatina razi olup

onunla rahat bulanlar vc Syctlcrimizdcn

gafil olanlar yok mu, i§te onlann, ka-

zanmakta olduklan (giinaklar) yuzun-

dcn varacaklan ycr, atcgtir!

9. iman cdip giizcl i$lcr yapanlara ge-

lince, imanlan sebebiyle Rableri onlan

nimci dolu ccnnctlcrdc, alt tarafmdan
i rmaklar akan (saraylara) erdirir.

10. Onlann oradaki duasi: «AIlah'im!

Seni noksan sifailardan icnzih cdcriz!»

(sozleridir). Orada birbirleriyle kar§i-

la§tiki;a soylcdiklcri isc «scl2m» dir.

Onlann dualanmn sonu da §udur:

Hamd, alemlerin Rabbi AUah'a mah-
sustur.

1 1 . Eger Allah insanlara, hayn carca-

buk istcdiklcri gibi §erri de acele ver-

seydi, elbette onlann ecelleri bitirilmi§

olurdu. Fakai bize kavu§mayi bcklcmc-

yenleri biz, azginhklan icinde bocalar

birhalde (kendi baslanna) birakinz.

(Rivtyeie gdre, Nadr b. Haris gibi bir takim
mU$riklei. Resulullah'm peygamberligini inkar

eimi;ler ve *Ya Allah, eger Muhammed'in pey-

gamberligi dogTu ise, hemen gfikien Uzerimize

ta$ yagdir veya bize acildi bir azap gelii!* demi§-

lerdi. Bunun U/erine yukandaki ayet indi. De-

mck ki, Allah Tcala dilersc kullarim i$lcdikleri

gunahlar yllzundcn hemen cezalandirmaz; belki

levbe eder. pi;man olur ve hakka dAnerler diye

cezalanm erteler. Tevbe elmeyenlere de kendi-

leh icin ukdir edilen belli bir sUieye kadar mllh-

lei verir, bu sUre sonunda onlann cezasini ya

dilnyada iken verir veya ahirele birakir.)

12. Insana bir zarar geldigi zaman,
yan yatarak, oturarak veya ayakia dura-

rak (o zarann giderilmesi igin) bize

dua edcn fakai biz ondan sikinasinj kal-

dinnca. sanki kendisine dokunan bir si-

kinudan Otiiru bize dua etmemi§ gibi

gegip gider. i§te boylece haddi a§anlara

yapmakta olduklan §eylergiizel go'sie-

rildi.

(Allah Teala bu ayette, insamn bela ve
musibeiler kar^isindaki ve bunlann kaldinlma-

smdan sonraki lutum ve davraru^Iariru gOz online
sermektedir. lyi insana yara$an. gerek sikintili

hallerde, gerekse refah anlannda daima Allah'i

anmak vc ona dua clmcktir. Sadcce musibet
aninda Allah'i amp refah aninda unutmak, inanci

ve irade&i zayif olan. ncfsam ve adi isieklerin

kar;isinda czilcn vc ycnilen acizlerin tuiumu-

dur.)

13. Andolsun ki sizden Once, pey-
gamberleri kendilerine mucizeler getir-

digi halde (yalanlayip) zulmettiklerin-

dcn dolayi nice millctlcri helSk ettik;

zaten onlar iman edecek degillerdi. i§te

biz suclu kavimlcri bOyle cezalandin-

nz.

14. Sonra da, nasil davranacaginizi

gdrmemiz icin onlann ardindan sizi

ycryiizundc halifclcr kildik (Onlann
yerine sizi getirdik).
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15. Onlara Syctlerimiz acik ac,ik

okundugu zaman (oldukten sonra) bize

kavu§mayi beklemeyenler: Ya bundan
bask a bir Kur'an getir veya bunu degi§-

tir! dediler. De ki: Onu kendiligimdcn

degisrtrmem benim i^in olacak §ey de-

gildir. Ben, bana vahyolunandan ba§ka-

sina uymam. £unku Rabbime isyan

edersem elbette btiyuk giinun azabin-

dan korkanm.

(Zamanimizda oldugu gibi, Kur'an -i Ke-
rirn'in indigi devirde de kendi kafalanna g6re din

isicyenlet veya Allah' in huktlmlerinin kendi ar-

zu ve heveslerine gttre degi$uriimesini isicyen-

let olmujtur. Halbuki Kur'an belli dOnemlerdeki
insanjarin gecjei ve degi^ken arzularini kar^ila-

mak i$in degil. kiyameie kadar bilitln insanligm

ruhi, ahlaki ve manevi ihtiyacjarim kargilamak.

dOnyevi ve uhrev! saadetin yolunu gOstcrmck
ifin indirilmi^tir. Bu sebcpledir ki. ayetie belirtil-

digi gibi Peygamber de dahil olmak Uzere hie

kimsenin Kui'an'in huktlmlcrini degistirmc yet-

kisi yoktur.)

16. Dc ki: Eger Allah dileseydi onu
size okumazdim, Allah da onu size bil-

dinnezdi. Ben bundan Once bir tfmiir

boyu icjnizde durrnusaim. Hala akil er-

dircmiyor musunuz?

17. Oyleyse kim Allah'a kar§i yalan

uydurandan veya onun Syetlerini ya-

lanlayandan daha zalimdir! Bilcsiniz ki

suc,lular asla onmazlar!

18. Onlar Allah'i birakip kendilerine

ne zarar ne de fayda vercbilecck scylcrc

tapiyorlar ve: Bunlar, Allah katinda bi-

zim sefaatgilanrmzdir, diyorlar. De ki:

«Siz Allah'a goklcrdc ve ycrde bilcme-

yecegi bir §eyi mi habcr vcriyorsunuz?

H*i§S! O, on) arm onak ko§tuklanndan
uzak ve ytfeedir.*

19. insanlar sadece bir tek ummeiti.

sonradan aynliga diisUiler. Eger (aza-

btn ertelenmesi He ilgili) Rabbinden bir

stJz (ezeli bir xakdir) gegmemis, olsay-

di, aynliga dusiukleri konuda hemen
aralannda hukum verilirdi (Derhal
azap iner ve i§leri bitirilirdi).

20. Ona (Muhammed'e) Rabbinden
bir mucize indirilse ya! diyorlar. De ki:

Gayb ancak AUah'indir. Bekleyin (ba-

kalim) ben de sizinle beraber bekJeyen-

lerdenim.

(Kafirler azap cinsinden bir mucize isiemek-

icdirlcr. Nilekim Enfal suresi'nin 32. ayelinde

de: «Ya Allah, eger bu Kur'an senin kaundan
gelmi; bir hale isc. ba^imiza gOklen ta$ yagdir! -

fcklindc dua etliklcri bildirilmcklcdir. Halbuki
azap Allah kaundadir. O dilerse aninda indirip

asi kavimleri helak eder. dilerse lehir eder.)

Xj^yfc'j;4=ck
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21. Kcndilcrine dokunan (kitlik ve

hastalik gibi) bir sikintidan sonra in-

sanlara bir rahmet (esentik) tattirdigi-

miz zamarr, bir dc bakarsin ki Syctlcri-

miz hakkinda onlann bir tuzagi vardir.

De ki: Allah'm tuzagi daha siiratlidir.

§iiphesiz elgilerimiz kurdugunuz tu-

zaklan yaziyorlar.

(Bu ayet Mekkeliler hakkinda nizil obnustur.

Rivayei cdildigine gore Allah Teala yedi yil

Mekke'ye yagmur yagdirmadt. Kuraklik ytlzun-

dcn kitlik ve hastalik bas, g6sterdi. bircok insan

ve hayvan lelcf oldu. Nihayet Allah Teala bol

yagmur yagdirdi, memlekel yeniden bolluk ve

beiekete ktvu ru. Fakai kafuier bu rahmeu Al-
lah'ian degil yitdizlaidan ve puliardan bildiler ve
Allah'm ayeUcrini yalanlamaya devam euiler.)

22. Sizi karada ve denizde gezdiren

O'dur. Hana siz gemilerde bulundugu-
nuz, o gemiler de icjndekileri tath bir

ruzgSrla alip gOturdiikleri ve (yolcular)

bu yilzden neselendikleri zaman, o ge-

miye sjddetli bir firtina gelip Qatar, her

yerden onlara dalgalar hiicum eder ve
onlar cepecevre ku§atildiklanni anlar-

iar da dini yalmz Allah'a halis kilarak:

«Andolsun eger bizi bundan kurtanrsan

mutlaka sUkredenlerden olacagiz» diye

Allah'a yalvanrlar.

23. Fakat Allah onlan kurtannca bir

de bakarsin ki onlar, yine haksiz yere

taskmlik cdiyorlar. Ey insanlar! Sizin

taskinligiruz ancak kendi aleyhinizedir,

(bununla) sadece fani diinya hayatmm
menfaaiini elde edersiniz; sonunda dd-
nii§iintiz yine bizedir. O zaman yap-
makta olduklanmzi size habcr vcrccc-

giz.

24. Diinya hayaunin durumu, grjktcn

indirdigimiz birsu gibidirki, insanlann
ve hayvanlann yiyeceklerinden olan
yeryuzii bilkileri o su sayesinde giirle-

§ip birbirine girer. Nihayei yeryiizii zi-

netini takinip, (rengdrenk) siislendigi

ve sahiplcri de onun iizerindc kudrct sa-

hibi olduklanm sandiklan birsirada, bir

gece veya giindilz ona emrimiz (dfeti-

miz) gctir dc onu sanki dim yerinde

yokmu$ gibi kflkiinden kopanlarak hi-

cjlmis. bir hale getiririz. iste iyi dU§iine-

cek kavimlcr icin Syctlcrimizi bdyle
agikliyoruz.

25. Allah kullanni esenlik yurduna
gagmyor vc O, diledigini dogru yola

iletir.

(«Selam Yurdu»ndan maksat Cennei'lir.

Selam, esenlik ve huzur olarak da yorumlarums,

-

tff. (,'Unkll ccnnellc bulunanlar her turlti hosriut-

suzluktan uzak. esenlik ve selimel ifredirler.

Cennele «Selam Yurdu* denmesinm sebebi.

orada bulunanlarla metckler arasinda selamla^-

manin yaygin olmasidir.)
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26. Guzcl davrananlara daha giizel ka-

r$ilik (cermet), bir de fazlasi (Allah'in yfi-

zunu seyrelme nimeli) vardir. Onlann yii-

zlcrine nc bir toz(kara Ickc) bula§ir, ne de

bir horluk (gelir). iste onlar ccnnel chlidi-

rler Ve onlar orada ebedi kalacaklardir.

(Ayette zikredilcn «ihsan» Ytlce Allah'a layik

vc rizuina muvafik gilzel i$ yapmak ve isjeri

layik olduklari ;ekilde gUzel yapmak demekiir.
Peygamberimiz ihsani sOyle larif clmis.lir: «Ih

san. Allah Tea) aya, onu gOrtlyorm u$s un gibi kul-

luk etmendir. QttnkU sen onu gormesen de o seni

gormektedir.* l$te boyle gUzel is,, vazife, ibadet

ve iyilikler yapanlara, yapuklanndan daha giizel

olan cenneUer ve Allah'in lUifu olarak O'nun

ytizflnii seyretme nimeti de verilecektir.)

27. Kfttuliik yapanlara gclince, kfltii-

lugtfn cezasi misli iledir. Onlan zillei

kaplayacakur. Onlan Allah'a kar§i ko-

ruyacak hig kimse yoktur. Onlann yiiz-

leri sanki karanlik geceden bir papaya
burunmii§lur. I§te onlar da cehennem
ehlidir. Onlar orada cbcdi kalacaklar-

dir.

(lyi isjerin sevabi bire on, bire yedi yuz ve da-

ha fazla olarak verilir ki bu, AUah'm lllifunun ne-

licesidir; k6itl ijlerin cezasi ise yalmz bire kar$i

birdir
. Bu da Allah'in adalelinin neticesidir.)

28. Onlann hepsini biraraya toplaya-

cagimiz, sonra da Allah'a onak koganla-

ra: «Siz ve ko^tugunuz ortaklar yeriniz-

de bekleyin» diyecegimiz gun anik on-

lann (putlanyla) aralanni i am amen
ayirmisizdir. Ve onlann ortaklan, (put-

Ian) derler ki: «Siz, bize ibadet elmi-

yordunuz.
29. Bu yiizden bizimle sizin aranizda

§ahit olarak Allah yeter. §uphesiz ki biz

sizin (bize) tapmamzdan tamamen ha-
bcrsi/.dik »

30. Orada herices gegmiste yaptikJan-

m karsisinda bulur. Anik onlar gergek

sahipleri olan Allah'a dGnduruImusjcr-

dir. Uydurmakta olduklan $ey\cr (bdtil

tannlan) da onlan terkedip kaybol-
musuir.

31. (Resulum!) De ki: Size gflkten ve

yerden kim nzik veriyor? Ya da kulak

-

lara ve gozlere kim mSlik (ve hakim)
bulunuyor? Oliidcn diriyi kim gikan-

yor, diriden Oliiyii kim gikanyor? (Her
tiirlu) i§i kim idare ediyor? «AUah» di-

yecekler. De ki: Oyle ise (Ona dsi ol-

maktan) sakmmiyor musunuz?

(Insarun diger uzuvlannin gcrcek malik ve ha-

kimi de Allah Tcili olmakla bcrabeT, ayetie ozel-

likle gozler ve kulaklai zikredilmi$ur. C^UnkU

bunlar insan in en onemli bilgi ve idrak vasilalan-

dir; Allah'in yaraitigi ve ayette i$arei buyurdugu
nziklaidan yararlanmanin en onemli vasiialan-

dir, I$le bu degcrli bilgi ve nzik vasiialanru yara-

lan, yonclcn, onlann ne yolda kullamldigmi bi-

len UstUn kudrei, Allah'dan ba$ka kim olabi-

lir?)

32. i§te O, sizin gergek Rabbi niz olan

Allah'tir. Anik haktan (ayrildiktan)

sonra sapikliktan baska ne kalir? O hal-

de nasil (saptkliga) donduriiluyorsu-

nuz?

33. i§te bbylece Rabbinin yoldan gi-

kanlar hakkindaki «OnJar inanmazlar*
sOzii gergeklesmis, oldu.
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M.(Resuliimf) Dc ki: (AUah'a) ortak

ko§tuklanmz arasinda, (birini yokken)
ilk defa yaraiacak, arkasindan onu (olii-

miinden sonra hayata) yenidcn dondii-

recek bin var mi? De ki: Allah ilk defa

yaratip (olumden sonra) onu yeniden
(hayata) d6ndurur. O halde nasil sapti-

nlirsiniz!

35. De ki: Ortak ko§tuklanmzdan
hakka iletecek olan var mi? De ki:

«Hakka Allah ilctir.» Oyle isc hakka
ileien mi uyulmaya daha ISyiklir, yoksa
hidayei verilmedikije kcndi kendine
dogru yolu bulamayan mi? Size ne olu-

yor? Nasil (boyle yanlis) hiikmediyor-

sunuz?

36. Onlann cogu zandan baska bir se-

ye uymaz. §iiphesiz zan, haktan (ilim-

den) hic,bir scyin ycrini tutmaz. Allah

onlann yapmakta olduklanni pek iyi bi-

lendir.

(Bu ayette zanna tabi olan mUs,rikler kmandigi

gibi mUslUmanlari di ilme tes,vik vardir. Kadi
Beydavi'ye gore bu ayet, ilmi kaynagindan lahsil

elmenin vacip olduguna, laklii ve zan ile yelin-

menin caiz olmadigina delildir.)

37. Bu Kur"an Allah'tan baskasi tara-

findan uydurulmus, bir sey dcgildir. An-
cak kendindcn oncekini dogrolayan ve

o Kitab'i agiklayandir. Onda §uphe yok-

tur, o Slemlcrin Rabbindendir.

38. Yoksa, Onu (Muhammed) uydur-

du mu diyorlar? De ki: Eger sizlerdogru

iscniz Allah'lan ba§ka, giicuniiziin yet-

[iklcnni gaginn da (hep beraber) onun
benzeri bir sOre gelirin.

39. Bilakis, onlar ilmini kavrayama-
diklan ve yorumu kendilerine asla gel-

memis. olan (Kur'an'i) yalanladilar.

Onlardan Cncekiler de boyle yalanla-

misjardi. $imdi bak, zalimlerin sonu na-

sil oldu!

40. iglerinden Oylesi var ki ona
(Kur'an'a) inanir, yine onlardan Oylesi

de var ki ona inanmaz. Rabbin bozgun-

culan en iyi bilcndir.

41. (Restilum!) onlar seni yalanlar-

larsa de ki: Bcnim i§im bana, sizin i§iniz

de size aittir. Siz benim yaptigimdan
uzaksimz, ben de sizin yapugimzdan
uzagim.

(Kur'an-i Kcrimde cc^itli vesilclerle ifadc bu-

yuruldugu gibi Hz. peygamber'in vazifesi leblig-

den ibaxettir; O, sadece mlljdeleyici ve uyanci-

dir. Ilis an Iarm inanmasim lemin elmek onun
elinde degildir. cllnkU hidayei Allah'landu*. Bu
sebepledir ki, Hz. Peygamber kendi amelinden
ve teblig vazifesinden sorumludur. Uyanlmala-
nna ve hakka caginlmalanna ragmen iman elme-

yenlerin sorumlulugu isc sadece kendilerine ait

olup Peygamber bundan sorumlu dcgildir.)

42. Onlardan seni dinleyenler vardir.

Fakat sagiriara -iistclik akillan da ermi-

yorsa- sen mi duyuracaksin?
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43. Onlardan sana bakan da vardir.

Fakal -hele (gercegi) goremiyorlarsa-

korleri sen mi dogru yola ilcteccksin?

44. §tfphesiz ki Allah insanlara higbir

sekilde zulmetmez, fakal insanlar ken-
dilerine zulmederler.

(Allah insanlara, gerfegi bulmalari ve inan-

malari iy*in fitri kabiliycUer vermis ve pcygam-
bcrler de gondermi$tir. §u halde Allah onlann
sezmc, an!ama ve kavrama melekelerini cllerin-

dcn £ekip aldigi iyin degil, onlar iiadelehni kOtU-

ye kullandiklan iyin hak yoldan (iknn;lar. pey-

gambeh kabul eimemi§ler ve cezaya musiehak
olmusjar, dolayisiyla kendi kendilcrine zulmci-

misjerdir.)

45. Allah'in onlan, sanki gunun ancak

bir saati kadar kaldiklanm zanncdcr va-

ziyette yeniden diriltip toplayacagi giln

aralannda birbirleriyle tam§irlar. Al-

lah'in huzuruna varmayi yalanlayanlar

elbette zarara ugramisjardir. Zira onlar

dogru yola gitmcmi$lcrdi.

46. Egeronlan tehdii ettigimiz (aza-

bin) bir kismini sana (diinyada iken)

gOsterirsek (ne did); yok eger (goster-

meden) seni vefat ettirirsek nihayct on-

lann d£5nii§u de bizedir. (O zaman onla-

ra ne olacagtm goreceksin). Sonra, Al-

lah onlann yapmakta oldukJanna da §a-

hittir.

47. Her ummetin bir peygambcri var-

dir. Peygamberleri geldigi zaman, ara-

lannda adaletle hiikmedilir vc onlara

asla zulmedilmez.
48. Dogru iscniz bu vaad (azap) nc

zamandir? diyorlar.

49. Dc ki: «Bcn kendime bile Allah'in

dilediginden baska ne bir zarar ne de bir

menfaat verme giicune sahibim.» Her
iimmctin bir cccli vardir. Eccllcri gcldi-

gi zaman amk ne bir saal geri kalirlar ne

de ileri giderler.

50. De ki: (Ey mii§rikler!) Ne dersi-

niz? Allah'in azabi size gcceleyin veya
giindiizUn gelirse (ne yaparsimz? ).

Sucjular ondan hangisini istemckic

acele ediyorlar!

51. Basjmza bela" geldikten sonra mi
O'na iman edeceksiniz, sjmdi mi? ok
gee). Halbuki onu (azabin gelmesini)

istcmekte acele ediyordunuz?

(Allah'in. iman ctmck iy*in bir firsat olarak
verdigi emmyei ve rahalllk iy"inde ;imaran inka-

rcilar bu emniyel ve rahalligin ebedl oldugunu

/.annedercesine azginliklanna devam cder ve di-

nin azap tchdtilcnyle alay ederek «Eger bOyle bir

a/.ap varsa hemen gclsc yaf» gibi soztcrle gUya
bbyle bir azabin asli olmadigtm iddia cderler. Fa-

kat, yukandaki ayet Ifikc a bildiriyor ki, iman,

bir htlrriyet ve serbestlik ifinde ger<;ekle$irse

kiymet ta^ir. Azap ile karsi kar^iya kaldiktan

sonra manmanin bit kiymcli yoklur.)

52. Sonra o (kendilerine) zulmeden-

lere, «Ebedf azabi tadm! » denilecek.

Kazanmakta oldugunuzdan baskasinin

kar§ihgiru mi bulacaksimz?

53. «0 (azap) bir gercek midir?» di-

ye senden habcr isiiyorlar. Dc ki: Evet,

Rabbime andolsun ki o suphesiz ger-

ccktir vc siz 5ciz birakacak dcgilsiniz.
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54. (0 zaman) zulmeden herkes yer-

yiiziindeki btttun servete sahip olsa

(azaptan kurtulmak i$in) elbette onu
feda eder. Ve azabi gordiiklcri zaman
icjn igin yanarlar. Aralannda adaletle

hukmolunur ve onlara zulmedilmez.

55. Bilesiniz ki, gflklerde ve yerde

olan her sey Allah'indir. Yinc bilesiniz

ki, Allah'm vSdi hakor, fakat onlann co-

gu bilmcz.

56. 0 hem diriltirhem de oldurtirvc

yaJniz O'na dOnduriileceksiniz.

57. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir

Ogiit, goniillerdekine bir sifa, miiminler

igin bir hidayct ve rahmet gelmistir.

(Bu iyeite Kur'an'in dGrt gUzel fizelligi anla-

ulmakladir. §oyle ki: Kur'an-i Kerim'in bUtun iyi

ve kOttl huylan bildirmesi ve insanlan gUzel ahl-

ika lesvik elmesi en guzel bir ogutlur; kalpleri

manevl hastaliklar icinde birakacak olan inka-

rcilik, firk ve mllnaftklikian insanlan aJikoymasi

ve guzel inanclar ile ruhlari ledavi elmesi de bir

sjfadir; mutluluk yollanm insanltga gosiermesi

ve on!an bu yola iletmesi de hidayettir; nihayet

insanlan iman numna kavusuirmasi ve onlara

ebedi mutlulugu kazandirmasi da sirf rahmet-

lir.)

58. De ki: Ancak Allah'in liitfu ve

rahmetiyle, igtc bunlarla sevinsinler.

Bu, onlann (diinya mah olarak) lopla-

diklanndan daha hayirlidir.

(Obey b. Kabul nakline gore Allah ResulU bu
ayeii okudu ve onda gc^en "Allah'in liltuf ve rah-

meu»ni, Kur'an-i Kcrim ve Islam olarak acikla-

di. Diger bir lefsire gore liltuf Islam, rahmel ise

muslUmanlarB vadedilen nimetlerdir.)

59. De ki: Allah'm size indirdigi n-

ziktan bir kismim hclfil, bir kismim da

haram bulmaniza ne dersiniz? De ki:

Allah mi size izin verdi, yoksa Allah'a

iftira mi ediyorsunuz?

60. Allah'a karst yalan uyduranlann

kiyamei giinii (dktbetleri) hakkindaki

kanaatleri nedir? §Uphesiz Allah insan-

lara kar§i lutuf sahibidir. Fakat onlann

cogu stikretmezler.

61. Ne zaman sen bir i§te bulunsan,

ne zaman Kur"an'dan bir sey okusan ve

siz ne zaman bir i§ yaparsaniz, o ise dal-

diginiz zaman biz mutlaka usiiiniizde

sahidizdir. Ne yerde ne gokte zerre agir-

hginca bir sey Rabbinden uzak (ve giz-

li) kalmaz. Bundan daha kiicugii ve da-

ha buyugu yoktur ki apagik kitapta

( levh-i mahfuzda) bulunmasin.

(Bu Syei-i kerimede Allah Teala'run ilminden

hicbir $eyin gizli kalmayacagi, dolayisiyla in-

sanlann bUtlin yapuklanm ve yapacaklanm toil -

digi ifade ediunekle. binaenaleyh itaatkar kullar

scvindirilmekle, asiler ise tehdii edilmektedir.)
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62. Bilesiniz ki, Allah'in dostlanna
korku yoktur; onlar uziilmcyecekler

de.

63. Onlar, iman edip de takvaya ermi§

olanlardir.

(Bu ayel, bir Onccki ayelte ge$en «Allah dosl-

lari»mn (evliyaullahtn), Allah'in kendilerine

boyle&ine mukaddes bir unvan vermesini sagla-

yan ozelliklerini iki kelimede ozeiIcmi$tir: Iman
vc takva. £UnkU iman, blltUn batil ve yanli;

i nan9 lardan siynlarak ger^cge, hakka ulasmis.

oImanin. lakva ise her Itirltt sapik ve kotti yollar-

dan. bathos, ve hayvanl yasama tarzindan arina-

rak. kalbi Allah'a leslim ecmenin, hayali O'nun

kanunlarina gdre dUzenlemenin ve boylece bir

ahlak disiplinine girmcnin ifades id ir. i$te Allah

dostlari, iman lie ma rife lullah a ve Lakva ile de

ilsrun ahlak a ulasmis. olduklanndan. 62. ayelte de

buyuruldugu gibi. her lurlfl korkudan, kederden
ve yeislen kurtulmuflardir. £unktl onlar, en Us-

tun kudrel olan Allah'in dostlugunu ve himayesi-

ni kazanmisjardir.)

64. Dunya hayaanda da ahirette dc

onlara miijde vardir Allah'in sOzlerinde

asla dcgi§me yoktur. f§te bu, biiyiik kur-

tulu§un kendisidir.

(Tefsirlerde belirlildiginc gore, ayettc zikre-

dilen dtinya hayatindaki mujde. Allah dosllarina

Allah'in Kur'an'daki mujdeteri ve peygambeTle-

hnin verdigi mujdcler ile onlara gttsterdigi sadik

rUyalar ve dlum amndaki meleklerin mUjdcleri-

dir. Ahireiteki mujdeleri ise, meleklerin onlara

gelerek. mulluluklari hakkinda veTeceklcri muj-
deleridir.)

65. (Res&lum) Onlann (inkdrala-

nn) sozleri seni Uzmesin. Cunku buitin

izzet (ve ustunluk) Allah'indir. O, i§i-

tendir, bilendir.

66. iyi bilin ki, gfjklcrde ve yerde ne

varsa yalruz Allah'indir. (O halde) Al-

lah'lan ba§ka ortaklara lapanlar neyin

ardina du§uyorlar! Dogrusu onlar, zan-

dan baska bir §eyin ardina du§miiyorlar

ve onlar sadece yalan srjyliiyorlar.

67. O (Allah), geceyi iginde dinlene-

siniz diye sizin igin yaratan, (gahsip ka-

zanmamz igin de) gtindiizii aydinlik ki-

landir. §Uphesiz bunda dinlcycn bir top-

lum icjn ibreller vardir.

68. (Miisrikler:) «AUah cocuk edin-

di»> dcdilcr. Ha§§! O bundan munezzeh-
lir. O'nun (gocuga) ihiiyaci yoktur.

GOklerdc vc ycrdc nc varsa O'nundur.

Bu hususta yanimzda herhangi birdelil

yoktur. Allah hakkinda bilmediginiz bir

§eyi mi sbyliiyorsunuz?

69. Dc ki: Allah hakkinda yalan uy-

duranlar asla kurtulu§a eremezler.

70. Diinyada bir miktar gegim (sag-

larlar), sonra dbnugleri bizedir; sonra

da inkar cimckie olduklan §eylerden

otiirii onlara §iddeili azabi tattinnz.
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71. Onlara Nuh'un habcrini oku: Hani

o kavmine demi§ti ki: «Ey kavmim!
Eger bcnim (aramzda) durmam ve Al-

lah'in Syetlerini hatirlalmam size agir

gcldi ise, ben yalnjz Allah'a dayarup gii-

venirim. Siz de ortaklanmzla beraber

toplanip yapacaginizi kararla§iinn.

Sonra iginiz ba§imza den olmasm. Bun-
dan sonra (vereceginiz) hukmti, bana
uygulayin ve bana muhlet dc vcrme-
yin.»

(Hz. Nuh, Allah Tcalamn himayesinde oldu-

gunu bildigi i^in dli;manlarina onem vermedigi-

ni. onlann gil( ve kuvvctine aldin$ elmedigini

gdstermek ve onlarin aczini orlaya 91karmak icm
kendilerine boyle bit leklifte bulundu ve onlara

meydan okudu.)

72. «Eger yiiz ceviriyorsanrz, zaten

ben sizden bir iicrct islcmcdim, Benim
ccrim AUah'tan ba§kasina ait degildir ve
bana mUslumarilardan olmam cmrolun-
du.»

73. Yine de onu yalanladilar, biz de
hem onu hem de onunla beraber gemide
bulunanlan kurtardik ve onlan (yeryii-

ziinde) halifelcr kildik; ayctlcrimizi ya-

lanlayanlan da (denizde) bogduk. Bak
ki uyanlanlann (fakat inanmayanlann)
sonu nasil oldu!

74. Sonra onun arkasindan bircok

peygamberi kendi toplumlanna gon-
derdik. Onlara mucizeler getirdiler. Fa-
kat onlar daha Once yalanladiklan scyc

inanacak dcgillerdi. I§te haddi a§anlann
kalplerini biz boyle muhurieriz.

75. Sonra onlann ardmdan da Fira-

vun ve toplumuna Musa ile Harun'u
mucizclerimizle gonderdik. fakat onlar
kibirlendiler ve giinahkSr bir toplum ol-

dular.

76. Katimizdan onlara hak (mucize)
gclince: *Bu elbette apagik bir sihirdir*

dediler.

77. Musa; «Size hak geldiginde onun
igin (hep boyle) mi dersiniz? Bu bir si-

hirmidir? Halbuki sihirbazlar iflflh ol-

mazlar» dedi.

78. Onlar dediler ki: Babalanmm
iizerindc buldugumuz (dinden) bizi

donduresin ve ycrytfztindc ululuk sizin

ikinizin olsun diye mi bize geldin? Hal-
buki biz size inanacak degiliz.



218 YUNUSSURESI Cuz U, Sure in

79. Firavun dedi ki: Bilgili biitiin si-

hirbazlan bana getirin!

80. Sihirbazlar gelince Musa onlara:

Atacagimzi aim, dedi.

81. Onlar (iplerini) aunca, Musa de-

di ki: -Si/in getirdtginiz sihirdir. Allah

onu bo§a gikaracakur. fiinkii Allah
bozgunculann i§ini duzeltmez.»

(Ayeiin ifade ettigine gore sihirbazlik yani bil-

yuculuk, sadece bir aldaima, yaldtzlama ve fesat-

Vilikum ibaretiir. CUnku Hz. Musa gibi bUytik bir

Peygamber onun balil oldugunu vc onu yapanla-

rui fesai^ilar olduklanni acikca ifade etmekie-

dir.)

82. «Suclulann ho§una gitmese de
Allah, stizleriyle gcrcegi aciga gikara-

caktir.»

83. Firavun vc kavminin kendilcrinc

i§kence etmesinden korkuya diistfikleri

tcin kavminden bir gurup gencten ba§ka

kimse Musa'ya iman eimcdi. £unkfl Fi-

ravun yeryuziinde ululuk taslayan (bir

diktator) vc haddi a§anlardan idi.

(Zira o lanrilik iddiasina kalki^mi} ve pey-

gamberlerui torunlarini dahi kendisine kul edin-

misli.)

84. Musa dedi ki: Ey kavmim! Egcr
Allah'a inandiysaniz ve O'na teslim ol-

duysamz sadece O'na gilvenip daya-
nin.

85. Onlar da dediler ki: «AUah'a da-

yandik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimlcr

loplulugu igin deneme konusu kilma!

86. Ve bizi rahmetinle o kaTiriertop-

lulugundan kurtar!»

87. Biz dc Musa vc kardc§inc: Kav-
miniz icin Misir'da cvlcr hazirlaym ve

evlerinizi namaz kihnacak yerler yapm,
namazlanntzi da dosdogru kilin. (Ey
Musa!) MiiminJeri miijdele! diye vah-

yettik.

88. Musa dedi ki: Ey Rabbimiz! Ger-

cekien sen Firavun ve kavmine diinya

hayatinda zinet ve nice mallar verdin.

Ey Rabbimiz! (Onlara bu nimetleri),

insanlan senin yolundan sapursinJar ve

clem vcrici cczayi gOriinccyc kadar

iman eunesinler, diye mi (verdin)? Ey
Rabbimiz! Onlann mallanni yok et,

kalplcrinc sikinti vcr (ki iman etsin-

ler).
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89. (Allah): ikinizin de duasi kabul
olunmu§tur. 0 halde siz dogruluga de-

vam edin ve sakin o bilmezlerin yoluna

gitmeyin! dedi.

90. Biz, israilogullanni denizdcn gc-

girdik. Ama Firavun ve askerleri zul-

metmck ve saldirmak Uzere onlan takip

etti. Nihayet (denizde) bogulma haline

gelince, (Firavun:) «Gercekten, israil-

ogullannin inandigi Tann'dan ba§ka
lann olmadigina ben de iman ettim. Ben
de mtisitimanlardanim!» dedi.

91. §imdi mi (iman ettin)! Halbuki

daha Once isyan eimi§ ve bozguncular-

dan olmu$tun.

(Firavun daha flnce Misir'da tarmtiguu ilan et-

mi} ve: «Ey cemaat, ben sizin 15m kendimden
ba^ka lann bilmiyorum. Ben sizin en ytice rabbi

-

nizim!» demijti. Onu lanri olarak kabul etme-
yenlere ;iddetli iskenceler uyguluyordu. Ozel-
likle Israilogullanni agir i$kenceye libi lutuyor,

ayrica erkek cocuklarim da kesliriyordu. Hz.
Musa ve kardesjnin Misir'dan aynlma istekleri

Allah larafindan kabul olundu ve Filisiin'e gii-

mek uzere Kizil Deniz'in kenarma geldiler; onla-

ri imha etmek um Firavun ordusuyla arkalann-

dan yeus.ti. Hz. Musa, Allah'tan aldigi bir vahiy

ilc asastru denize vurdu, denizden yoUar 19ildi ve
kavmini Tih $6lune 91karm. Ayru yoldan pesjeri-

ni lakip cimek isteyen Firavun denizin oriasina

geldiginde, yollar kaybolup bogulacaguii anla-

yinca, Allah'a iman em. Fakai Umitsizlige daya-
nan imam kabul olunmadi.)

92. (Ey Firavun!) Senden sonra gele-

ceklerc ibrei olman icin, bugiin senin

bedenini (cansiz olarak) kurtaracagiz.

i§te insanlardan bir cogu, hakikaien
ayeilcrimizden gafildirler.

(Firavun'un bedeni mumyalanarak gunlimUze
kadar muhafaza edilmi$lir. Halen insanlar lara-

findan ibretle seyredilmektedir.)

93. Andolsun biz israilogullanni gti-

zel bir yurda yerle§tirdik ve onlara te-

miz nimetlerden nzik verdik. Kendile-

rine ilim gelinceye kadar aynhga dii§-

mediler. §uphesiz ki Rabbin, kiyamet
giinii onlann, aralannda ihtilaf elmekte
olduklan §cylcr hakkinda hiikmedecek-

tir.

94. (Resulum!) Eger sana indirdigi-

mizden (bu anlatttgimiz olaylardan)
ku§kuda isen, senden Once Kitab'i (Tev-

rat'i) okuyanlara sor. Andolsun ki,

Rabbinden sana hak gelmi§tir. Sakin

§iiphecilerden oima!

95. Allah'in Syetlerini yaJanlayanlar-

dan da olma, sonra ziyana ugrayanlar-

dan olursun.

96. 97. Gcrcektcn haklannda Rabbi-
nin sdzu (hukmu) sabit olanlar, kendilc-

rine (istedikleri) biiiUn mucizeler gel-

mis, olsa bile, elem verici azabi gdnince-

ye kadar inanmayacaklardir.
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98. Yunus'un kavmi miistesna, (hal-

kim yok ettigimiz iilketerden) herhangi

bir iilke halki, keske (kendilerine azap
gelmeden) iman etse de bu imanlan
kendilerine fayda verseydi! Yunus'un
kavmi iman edincc, kendiierinden diin-

ya hayatindaki nisvaylik azabiru kaldir-

dik ve onlan birsiirc (dunya nimetlerin-

den) faydaland irdik.

(YunuB Peygambcr'in kavmi onu inkir edin-
ce, kizarak aralanndan aynldi. Kavmi onun ha-

bcr verdigi azabin gelccegini hisseiti, hemen
yapuklarina pi$man oldu ve azabin gelmemesi
i?in Allah'a yalvardi. Cenab-i Allah da onlardan
azabi kaldirdi.)

99. (ResMum!) Eger Rabbin dilesey-

di, yeryUzUndekilcrin hepsi elbette
iman ederlerdi. O halde sen, inanmalan
iQin insanlan zorlayacak misin?

100. Allah'm izni olmadan hie, kimse
inanamaz. O, akillanm kullanmayanla-

n murdar (ink&rci) kilar.

101
. De ki: «G0klcrdc ve yerde neler

var, bakin (da ibretalin!)» Fakat inan-

mayan bir topluma deliller ve uyanlar
fayda saglamaz.

102. Onlar, kendiierinden Once gelip
gecmis, toplumlann (aakli) gunlerinin

bcnzcrlerinden baskasim mi bckliyor-

lar? De ki: Haydi bekleyin! §iiphcsiz

ben de sizinle berabcr bcklcyenlerde-
nim.

103. Biz, sonra peygamberlerimizi
ye aym sekilde iman edcnlcri kunannz.
Inananlan uzerimize bir bore, olarak

kunaracagiz.

104. De ki: «Ey insanlar! Bcnim di-

nimden suphede iseniz, (bilin ki) ben
Allah') birakip da sizin lapuklanmza
tapmam, fakat ancak sizi oldurecek olan

Allah'a kulluk ederim. Bana muminler-

den olmam emrolundu.»

105. «Vc(bana) hanif (Altah'in bir-

ligini tantytct) olarak yliziinu dine ce-

vir; sakm miisriklerden olma. diye (em-
redildi).*

106. Allah'i birakip da sana fayda ve-

ya zarar vermcyecek seylcre tapma.

Eger bunu yaparsan, o lakdirde sen mut-

laka zalimlerden olursun.
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107. Eger Allah sana bir zarar dokun-

durursa, onu yine O'ndan baska gidere-

cck yoktur. Eger sana bir hayir dilerse,

O'nun keremini geri cevirecek de yok-

tur. O, haynni kullanndan diledigine

eri§tirir. Ve O bagiglayandir, esirgeyen-

dir.

108. De ki: Ey insanlar! Size Rabbi-

nizden Hak (Kur'an) gelmi§tir. Anik
kim dogru yola gclirsc, ancak kendisi

icin geleccktir. Kim de saparsa, o da an-

cak kendi aleyhine sapacaknr. Ben sizin

uzerinize vekil degilim. (Sadece teblig

etmekle memurum).

109. (Res&lUm!) Sen, sana vahyolu-
nana uy ve Allah hukmedinceye kadar
sabret. O hakimlerin en hayirlisidir.

(II)

ONBIRINCi sOre
HUD

Hud suresi. 123 ayet olup 12, 17 ve 1 14. ayet-

Icr Mcdinc'dc, digerleri Mekke'de inmijtir. 50-

60. ayetlerde Arabislan halkina gonderilmis,

peygamberlerden bin olan Hud (a.s.)'in hayaun-
dan bahsedildigi icin sureyc bu isun verilmisUr.

Yunus sinesinden soma inmif olup onun devami
nileligindedir. Itikada ail esaslari, Kur'an'in mu-
cize olusunu. ahiretle ilgili meseleteri. sevap ve
cezayi ve Hz. Hud'dan ba§ka Nuh, Salih,

Ibrahim, Lut, §uayb ve Musa (a.s.) gibi peygam-
berlcrin kissalarini ihiiva etmcktedir.

BismillShirrahmSnirTahTm

1. Elif. L3m. Rl (Bu sana indirilen),

hikmel sahibi (ve) herscyden haberdar

olan (Allah) tarafindan Syeileri saglam-

lastmlmi§, sonra da aciklanmis, bir ki-

taptir.

2. (De ki: Bu Kitap) «Allah'ian ba$-

kasina ibadet cimemeniz icin (indiril-

di). §iiphesiz ki ben, onun tarafindan si-

ze (gonderilmis) biruyanci ve miijdele-

yiciyim.

3. Ve Rabbinizden magfiret dileme-

niz, sonra da ona tevbe etmeniz icin (in-

dirildi. Eger bu emrolunanlari yapar-
samz), Allah sizi, tayin edilmis, bir sii-

reye kadar giizcl bir §ckilde yasaiir, faz-

lasini yapan herkese de iyiliginin kar§i-

ligini verir. Eger yuz ccvirirseniz, ben
sizin basjniza gelecek biiyiik bir guniin

azabmdan korkanm.»

4. D6nii§uniiz yalmz AUah'adir. O,
her seye kadirdir.

5. Bilesiniz ki, onlar Peygamber'den,
(diismanliklartm) gizlemeleri icingO-

gUslerini cevirirler (gdniillerinden ge-
qeni gizlerler), lyi bilin ki, onlar elbise-

lerine biirundukleri zaman dahi, Allah

onlann gizlcdiklerini de, agiga cikar-

diklanm da bilir. £unku O. kalplerin

bzunii bilendir.
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6. Yeryilziinde yuriiyen her canlmin
nzki, yalnizca Allah m tizerinedir. Al-

lah o canlmin durdugu yen ve sonunda
birakilacagi mekam bilir. (Bunlarin)
hepsi a$ik bir kitapta (levh-i man-
fuz'da) dir.

7. O, hanginizin amelinin daha giizcl

olacagi hususunda sizi imtihan etmek
icm, Ar§'i su iizerinde iken, gflklcri ve
yen alt i giinde yaraiandir. Yemin ede-

rim ki, (Resulumf): «6lumden sonra

muhakkak diriltileceksiniz* desen,

kaTirolanlarderhal «Bu, agik birbuyU-
dcn ba§ka bir sey dcgi Idi r» derler.

(Goklerin ve yerin alti gUnde yaralilmasi me-
selesi i^in A'raf Suresi 54, ayetin izahina baki-

IUZ.

8. Andolsun, eger biz onlardan azabi

sayili bir siireye kadar ertelesek, muila-
ka «Onun gelmesini engelleyen nedir?»

derler. Bilesiniz ki, kendilerinc azap
geldigi gtin, bir daha onlardan uzakla$-

tmlacak degildir. Ve alay etmekte ol-

duklan §ey, onlan ^epeccvrc ku§ata-

caktir,

9. Eger insana tarafimizdan bir rah-

mei (nimet) tattmr da sonra bunu on-

dan cekip ahrsak, tamamen (imitsiz ve
nankor olur.

10. Eger kendisinc dokunan bir zarar-

dan sonra ona bir nimet tatlinrsak, el-

bette «K6liilUkler benden gitti* der.

Qiinku o (bunu derken) §imanktir, ki-

birlidir.

11. Ancak (musibetlere) sabredip

giizel i§ yapanlar boylc degildir, I§te on-
lar igin bir bagis. ve bir biiyiik miikSfal

vardir.

12. Belki de sen (mu§riklerin:) «Ona
(gokten) bir hazine indirilseydi veya
onunla beraberbir melek gelseydi!» de-

melertnden cUiirii sana vahyolunan
Syctlcrin bir kismmi (duyurmayt) terk

cdeceksin ve bu yiizdcn ruhun darala-

caktir. (lyi bil ki) sen ancak bir uyanci-

sin. Allah ise her seye vekfldir.

(Mu$rikler, zaman zaman, Hz. Peygam-
ber'den, gbkien hazincler indirmesi, kendilerine

bir melck gonderilme&i gibi, olagamlsttl $eyler

isierler ve onlarin bu inal^i ve tnkarci tavirlari

Resulullah'i son derecc Uzerdi. QunkU, onlara

mucize gfisierince de bunun bir btlyil oldugunu
soyleyerek yinc inkara devam ederlerdi. l$ie yu-
karidaki iyel, onlarin bu olumsuz lavn kar$i&in-

da Allah'in ayctlcrini Icbligden vazge^memesi
hususunda Hz. Peygamber'i uyarmakta, onun
gbrevinin bu oldugunu. oiestnin Allah'a ait oldu-

gunu bildirmekiedir.)
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13. Yoksa. «Onu (Kur'an'i) kendisi

uydurdu» mu diyorlar? Dc ki: Eger dog-
ru iseniz AUah'tan baska cagirabildikle-

rinizi (yardima) caginn da siz dc onun
gibi uydurulmu§ on sure getirin.

(Bu meydan okumanin Arap9ayi en gtizel bir

$ekilde lcullananlara yonelulmesi dikkat cekici-

dir. Daha sonra inen ayel-i kerimelerle bu mikiar
il? aycte kadar indirilmesine ragmen onlar buna
da cesaiet edememisjer ve kilicja kar$ilik ver-
mek zorunda kalmisjardir. Bu somif Kur'an'in
Allah kelami oldugunun buytlk bir delilidir.)

14. Egtr (onlar) size ccvap veremi-
yorlarsa. bilin ki, o ancak Ailah'in il-

miyle indirilmistirve O'ndan baska tan-

n yoktur. Artik siz miisliiman oluyor
musunuz?

15. Kim, (yalmz) dunya hayatini ve
zinetini isiemektc ise, islerinin kar^ili-

gim orada onlara tam olarak veririz ve
orada onlar higbir zarara ugraulmaz-
lar.

16. iste onlar, ahirettc kendileri icjn

ate§ten baska higbir seyleri olmayan
kimselcrdir; (dunyada) yaptiklan da
bo§a gilmi§tir, yapmakta olduklan sey-
Xer(zaten) bStildir.

17. Rabbin larafindan (gelmis) acjk
bir dclile dayanan ve kendisini Rabbin-
den bir sahidin izledigi, aynca kendisin-
den once, bir 6ndcr ve bir rahmct olarak

Musa'nin Kitab'i (elinde) bulunan kim-
se (inkAralar gibi) midir? fiinku bun-
larona (Kur'an'a) inamrlar. Ziimreler-

den hangisi onu ink3r edcrse i$ie echen-
ncm ategi onun varacagi ycrdir, bundan
suphen olmasin; zira bu, senin Rabbin
larafindan bildirilmi§ gercektir; fakat
insanlann cogu inanmazlar.

(Bu ayel-i kerimede bir mukayesc yapilmak-
ladir. Soyle ki: Kur'an-i Kerim gibi pckparlak bir

delile. bu dclili leyii eden bir s.ahide yard mucize-
ye ve inan^larirun saglamhgini gSsleren semavT
kitaplardan biri olan Tevratin jahiliigine sahip
olan Peygambcr ile bunlan inkar eden ve sadece
dilnya hayaiindan bas,ka bir ^ey islemeycn bir
kafirin cs.il olamayacagi bildinlmekledir. £unku
bun]arm biri Ailah'in se^kin kulu ve AUah'a inan-
mi$. dolayisiyla dilnya vc ahirei saadeiini kazan-
mi$ kimsedir; digeri ise inkar etmi$, dolayisiyla
ebedi azaba musiehak olmu$tur.)

18. Kim AUah'a karsj yalan uyduran-
dan daha zalim olabilir? Onlar (kiyamet
guniinde) Rablerine arz edilecekler, sa-

hiiler de: i§te bunlar Rablerine karsi ya-
lan sfiyleyenlerdir, diyccekler. Bilin ki,

Ailah'in Iftneti zalimlerin iizcrinedir!

19. Onlar, (insanlan) Ailah'in yolun-
dan ahkoyan vc onu egri gostermek is-

teyenlcrdir. Ahireli inkSr cdenler de on-
lardir.
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20. Onlar yeryiizUnde (Allah'i) Sciz

birakacak de|illerdir, onlann Allah'ian
ba§ka (yardim isteyecekleri) dosilan da
yoktur. Onlann azabi kat kat olacaktir.

Cunkii onlar (gergekleri) nc gorebili-

yorlar ne de kulak veriyorlardi.

21. I§ie onlar kendilcrini ziyana ug-
ranilar. Uydunnakta olduklan §eyler de
kcndilerinden kaybolup gitti.

22. §iiphcsiz onlar, ahirette en cok zi-

yana ugrayanlardir.

23. inamp da gtizel isjer yapan ve
Rablerine goniilden boyun cgcnlere ge-

lince. i§te onlar ccnnct ehlidir. Onlar
orada ebedf kalirlar.

24. Bu iki ziimrenin (miiminlerle
kafirlerin) durumu, kor vc sagir ile gO-
ren ve i§iicn kimseler gibidir. Bunlann
hali hi? esjt olur mu? HSla ibrei almiyor
musunuz?

(Surenin buraya kadar olan bolUmtinde iti-

kadla ilgili csaslar. Kur'an'in mucize olusu, inan-

mayanlann ahireiteki durumlan, cezalan; buna
ka.' silik inananlarw mUkafatfan anlauldi ve on-
lann cennei ehli olduklan bildirildi. Nihayet bu
iki zUrrue belig bir ic$bih ile insanligin tefcklril-

rune sunuldu ve onlar dil$Unmeye davel edildi.

Bundan sonraki bblilmlerdc dc ibrci olarak bazi

peygamberlerin hayatlari, (evhid inancini yay-
mak ifin verdikleri milcadcle, kavirnlerinin bun-
lara kar$i turumlari ve mcydana gelen olaylann
neticeleri anlaulmakiadir.)

25. Andolsun, biz Nuh'u kavmine elci

gondcrdik. Onlara: «Ben (dedi), sizin

igin apa^ik biruyanciyim.

26. Allah'tan baskastna tapmayin!
Ben, size (gelecek) clem verici bir gu-
niin azabindan korkuyorum .»

27. Kavminden ileri gelen kaTirier de-

diler ki: «Biz seni sadece bizim gibi bir

insan olarak gdriiyoruz. Bizden, basil

g6rii§Ie harekei eden alt tabakamizdan
ba§kasinin sana uydugunu gormuyo-
ruz. Vc sizin bize kar§i bir Ustiinlugiinu-

zii de gtimuiyoruz. Bilakis sizin yalan-

cilar oldugunuzu dii§unuyoruz.»

(«Mcle'» kelimcsi, ileri gelenler, csraf, clii la-

baka anlamlanna gelir. Kur'an-i Kcrim dikkaili-

ce incelendigindc bUiUn peygamberlerin kar$ila-

nnda Firavunvari bir lagurun ve ona akil hocaligi

yapan bir zilmrenin var oldugu gOrUlUr. Zaman-
1armin her tlirlQ maddi imkanlanni ellerinde bu

lunduran bu elit labaka, (ikarlanni kaybeime-
mck i^in inanan I an fakirlik ve zclillikle su^lama
yoluna giimisjerdir. Son Peygamber zamarunda
da aym olay cereyan etmi$, ona fakir ve basil

kimsclcrin inandiklanm bahanc ederek kar§i

^tkmisjardu.)

28. (Nuh) dedi ki: Ey kavmim! Eger
ben Rabbim taranndan (bildirilen) agik

birdelil Uzerinde isem vc O bana kendi

kaiindan bir rahmet vermis, de bu size

gizli iutulmu$sa, buna ne dersiniz? Siz

onu isicmcdiginiz halde biz sizi ona
zorlayacak miyiz?
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29. Ey kavmim! Allah'in cmirlcrini

bildirmcyc kar$ilik sizden herhangi bir

mal isiemiyorum. Benim mukSfatim
ancak AUah'a aittir. Ben iman edenleri

kovacak degilim; cunkii onlar Rablcn-

ne kavu$acaklardir. Fakat ben sizi, bil-

gisizce davranan bir topluluk olarak g6-

ruyorum.

(Hz. Nuh'un kavmi inanmi§ fakir kimselerc
tenczztil elmiyor vc onlarla beraber olmak iste-

m iyorlaidi. Bunun ion Nuh (a.s.)'in onlan y an in -

dan kovmasuu teklif eitiler. O bUvUkpeysamber
elbette cahillerin sdztlne baksrak Allan a iman
etmis, Allah katinda degeri olan kimselcri yaiun-
dan kovacak degildi.)

30. Ey kavmim! Ben onlan kovar-

sam, beni Allah'tan (onun azabindan)
kirn korur? Du§iinmuyor musunuz?

31. Ben size: «AMah'm hazineleri be-

nim yammdadin* demiyorum, gaybi da
bilmcm. «Bcn birmelegim* de demiyo-
rum. sizin gozlerinizin hor gordugii

kimseler icin, «Allah onlara asla bir ha-

yir vermeyecektirw diyemem. Onlann
kalplerinde olani, Allah daha iyi bilir.

Onlan kovdugum takdirde ben gercek-

ten zalimlerdcn olurum »

32. Dediler ki: Ey Nuh! Bizimlc mii-

cadele eilin ve bize kar§i miicadclcde

cok ileri gittin. Egcr dogrulardan isen,

kendisiyle bizi tehdit ettigini (azabi)

bize getirf

33. (Nuh)6a\i ki:«Onu size ancak di-

lerse Allah getirir. Ve siz (Allah'i) Sciz

birakacak degilsiniz.

34. Eger Allah sizi azdirmak istiyor-

sa, ben size Ogiit vermck istcscm de,

ogudiim size fayda vermez. ($Unkii) O
sizin Rabbinizdir. Ve (nihayel) O'na
dOndtirtlleceksiniz.»

35. (Resulum!) Yoksa, «Bunu uy-
durdu» mu diyorlar? De ki: «Egcr onu
uydurduysam giinahim bana aittir. Fa-
kat ben sizin isjediginiz giinahtan uza-

gim.»

36. Nuh'a vahyolundu ki: Kavmin-
den iman etmis. olanlardan ba§kasi artik

(sana) asla inanmayacak. Oyle ise onla-

nn isjcmektc olduklanndan (gunahlar-

dan) dolayi uziilme.

37. GOzlerimizin Oniinde ve vahyi-

miz (emrimiz) uyannca gemiyi yap vc
zulmcdcnlcr hakkmda bana (bir §ey)

soylcme! Onlar mutlaka boguiacaklar-
dir!
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38. Nuh gemiyi yapiyor, kavminden
ileri gelenler ise, yamna her ugradikca

onunla alay cdiyorlardi. Dcdi ki: «Egcr
bizimle alay ediyorsaniz, iyi bilin ki siz

nasil alay ediyorsaniz biz dc sizinlc alay

edecegiz!

39. Kendisini rezil edecek azabin ki-

me geleccgini vc siirckli bir azabin ki-

min basiru inecegini yakinda bileceksi-

niz.»

40. Nihayet emrimiz gelip de sular

co§up yukselmeye ba$layinca Nuh'a

dedik ki: «(Canli cesitlerinin) her bi-

rinden iki e§ ile -(bogulacagina dair)

aleyhinde sGz gecmi§ olanlar di§mda-

ailcni vc iman cdenleri gemiye yiikle!

»

Zatcn onunla bcrabcr pek azi iman ct-

misti.

(Mcalin «sular co§up yUksclmcye ba$layuv
ca» kismuu «iandir (lennur) kaynayinca» §cktin-

dc cevirenlcr dc olmu$rur. MUfessirler tandmn
kaynamasim cc$itli $ckillcrde icfsir cimi$lerdir.

Son asnji mUfessirlennden M. Hamdi Yazir, H/..

Nuh'un gemisinin alelade yelkcnli bir gemi ol-

mayip buharh bir vapur olduguna i$aret eimckte-

dii ki. buna gore. «landir kaynadi* demek, vapu-

run ocagi yandi ve harekete hazir duruma geuril-

di. demek olur.)

41. (Nuh) dcdi ki: «Gcmiyc binin!

Onun yiiziip gilmesi de, durmasi da Al-

lah'in adiyladir. §iiphesiz ki Rabbim
cok bagisteyan, pek esirgeyendir.*

42. Gcmi, daglar gibi dalgalar arasm-

da onlan goturiiyordu. Nuh, gemiden
uzakta bulunan ogluna: Yavrucugum!
(Sen de) bizimle beraber bin, kSfirlcrle

beraber olma) diyc scslcndi.

(Hz. Nuh'un oglu babasina iman etmemijii.

Nilckim babasi inonanlan gemiye bindirirken o
ayrilarak bir kenara cekilmi$n. Diger o&ullan

Ham, Sam vc Yafes babalaruia inanrru; vc onun-
la beraber gemiye binmi§lerdi. Turk milletinin

Yifes'tn lurk adindaki oglundan ittredigi

rivayei edilir.)

43. Oglu: Beni sudan koruyacak bir

daga siginacagim, dcdi. (Nuh): «Bu-
giin Allah'in emrinden (azabindan),

merhamel sahibi Allah'tan ba$ka koru-

yacak kimse yokiur» dedi. Aralanna
dalga girdi, boylccc o da bogulanlardan

oldu.

(Bu ayeic $oyle de mana veriimi$iir: «Bugtin,

Allah'in esirgediklerinden ba$kasini O'nun ve-

reccgi emirden koruyacak kimsc yoktur*)

44. (Nihayet) «Ey yer suyunu yut!

Ve ey gok (suyunu) tut!» denildi. Su ce-

kildi; i§ bitirildi; (gemi de) Cudf (dagi-

mn) Qzerine yerle§ti. Ve: «0 zalimler

toplulugunun cam cehcnncmc!» denil-

di.

45. Nuh Rabbine dua cdip dcdi ki:

#Ey Rabbim! §iiphcsiz oglum da ailem-

dendir. Scnin vidin ise elbetie hakur.

Sen hakimlcr hakimisin.w

(Hz. Nuh bunu derken Allah'in. ailesini bo-

gulmakian kurtaracagina dair vadine i§aret edi-

yordu.)
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46. Allah buyurdu ki: Ey Nuh! O asla

senin ailenden degildir. Ciinku onun
yaptigi kotu bir i§tir. O halde hakkinda
bilgin olmayan bir §eyi benden isteme!

Ben sana cahillerden olmamani tavsiye

ederim.

(Bu iycllcn anla^ihyor ki. insanlar arasindaki

yakinhgin asd scbebi din birligidir. Allah'w dini-

ne inanmi$ ve pcygambeilenni lasdik elmis. kim-

seler birbirlerinin manevi akrabasi, yaktm ve

dosilandu. Bun Iarm ar alarmda manevi bir birlik

vaidir. MUminlcrle kafuier irk bakimindan bir-

birlerinin akrabasi olsalax bile, bu akrabaligm
Allah kalinda hi$ bir degcri yoktur. Nilekim Hz,
Nuh'un oglu babasina inanmadigi icin. Allah
Teala onu Nuh peygamber'in ailesinden sayma-
mis.ur. Halbuki Hz. Peygamber. aralarinda hic-

bir neseb bagi bulunmayan Sebnan'i kendi aile-

sinden saymi;iir. Buna karsUik, ttzellikle Bedir
harbinde biifok sahabi. en yakinlan olan babala-

rtna ya da ogullarina kar$i savasmisjardu.)

47. Nuh dedi ki: Ey Rabbim! Ben sen-

den hakkinda bilgim olmayan §eyi iste-

mekten sana sigimnm. Eger beni bagi§-

lamaz ve esirgemezscn, ben ziyana ug-
ra van lard an durum!

48. Denildi ki: Ey Nuh! Sana ve se-

ninle beraber olan iimmetlcre bizdcn se-

lam vc bcrckeilerle (gemiden) in! Ken-
dilcrini (diinyada) faydalandiracagi-

miz, sonra da bizden kcndilcrine clem
verici bir azabin dokunacagi OmmelJer
dc olacaktir.

49. (Res&lQm!) i§te bunlar sana vah-

yettigimiz gayb habcrlerindcndir. Bun-
dan once onlan ne sen biliyordun ne de
kavmin. 0 halde sabret. Qunku iyi so-

nug (sabredip) sakinanlanndir.

(Bund an sonra bir ba$.ka peygamberin. kav-

mine hakki leblig eimek ugrundaki mllcadclcsi

anlaulmaktadtr.)

50. Ad kavminc dc kardcsteri Hfld'u

(gdnderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Al-
lah'a kulluk edin. Sizin O'ndan basjca

tannniz yoktur. Siz yalan uyduranlar-

dan ba§kasi dcgilsiniz.

51. Ey kavmim! Ben, ona (peygam-
berlige) karsjhk sizdcn bir iicret iste-

miyorum. Benim iicretim, beni yaratan-

dan ba§kasina ait degildir. Hal a aklmizi

kullanmiyor musunuz?

52. Ey kavmim! Rabbinizden bagis.

dileyin; sonra da O'na tevbe edin ki,

uzcrinizc gfigu (yagmuru) bol bol g8n-

dersin ve kuvvetinize kuvvet katsin.

Giinah isteyerek (Allah'tan) yiiz gevir-

meyin.

53. Dediler ki: Ey HOd! Sen bize acik

birmucize getirmedin, biz dc senin so-

ziinle tannlanmizi birakacak degiliz ve

biz sana iman cdccck de degiliz.
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54. Biz «Tannlanmizdan bin seni fe-

na garprm§!>» demekten ba§ka bir soz

sOylemcyiz! (Htid) dcdi ki: «Bcn Al-

lah'i sahii tutuyorum; siz de §ahit olun ki

ben sizin ortak ko§tuklanmzdan uza-

gim.»

55. «0'ndan ba§ka (tapuklannuin
hepsinden uzafcim). Haydi hcpiniz ba-

na tuzak kurun; sonra da bana miihlet

vcrmcyin!»

56. «Ben, benim de Rabbim, sizin dc

Rabbiniz olan Allah'a dayandim. £iin-

kii yuniyen higbir varhk yoktur ki, O,
onun pergemindcn tutmu§ olmasin.

$iiphesiz Rabbim dosdogru yoldadir.»

(Allah in. her varhgin perceminden mimasin-
dan maksai, her varhgin ybnetiminin. hilkilm ve
lasarrufunun O'nun elinde olmasi, O nun kudret

ve iradesinin butun vartiklar uzerinde mutlak vc

kesin bir surette miiessir olmasidir. Allah'in dog-

ru yolda olmasi ise. Onun htiktim ve lasarmflan-
run lamamen dogru. iyi ve adalcie uygun olmasi.

Allah in haksizlik vc zulumden. yanh;lik ve ha-

ladan munezzch olmasi dcmcklir.)

57. «Egcr yiiz gevirirseniz §iiphesiz

ki bcnimle size gOnderileni size bildir-

dim. Rabbim (dilerse) sizden baska bir

kavmi yerinize getirirde O'na hicbirza-

rar vcremczsiniz. ^iinkii benim Rab-
bim her §eyi gOzetendir.*

58. Emrimiz gelince, Hud'u ve onunla

beraber iman edenleri tarafimizdan bir

rahmetle kunardik, onlan agirbir azap-

tan kurtulu§a erdirdik.

59. i§te Ad (kavmi). Rablerinin Sycl-

lcrini inkSr eltiler, O'nun peygamberle-

rine Ssi oldular ve inatcj her zorbanin

cmrinc uydular.

60. Onlar hem bu diinyada hem dc

kiyamct giiniindc lanetc tSbi tutuldular.

Biliniz ki, Ad (kavmi) Rabierini inkSr

eltiler. ($unu da) bilin ki Hud'un kavmi
Ad, Allah'in ranmeiinden uzak kilindi.

(Nitckim el-Hakka suresinin 6. ve 7. ayeile-

rinde bildirildigine gore, Ad kavmi yedi gece se-

kiz gUn devam eden $iddclli bir kasirga ile helak

olup insanlar agac giWdelcri gibi yerlere yikilip

kaldilar.

Bundan sonra da Salih Peygamber'in Semud
kavmine kar§i verdigi mUcadele anlanlmakta-

dir.)

61. Semud kavmine de kardc§leri

Saiih'i (gonderdik). Dedi ki: Ey kav-

mim! Allah'a kulJuk edin. Sizin O'ndan

ba§ka tannniz yoktur. O sizi yerden
(topraktan) yaratti. Ve sizi orada yasai-

DL O halde O'ndan magfirct istcyin; son-

ra da O'na tcvbe edin. £unkii Rabbim
(kullarina) cok yakindir, (dualarini)

kabul edendir.

62. Dediler ki: Ey S&lih! Sen bundan

6nce icjmizde timil beslenen birisiydin.

($imdi) babalanmizm tapuklanna tap-

maktan bizi engelliyormusun? Dogru-

su biz, bizi kendisine (kulluga) gagirdi-

gin §eyden ciddi bir §uphe icindeyiz.
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63. (Salih) dedi ki: Ey kavmim! Eger

ben Rabbimden (verilen) apacik bir de-

lil uzerinde isem ve O bana kendinden

bir rahmet (peygamberlik) vcrmisse,

buna ne dersiniz? Bu durum kar§ismda
O'na ftsi olursam beni AHah'tan (O'nun

azabindan) kim korur? O zaman siz de
bana ziyan vermekien fazla bir sey ya-

pamazsimz.

64. Ey kavmim! i§te size mucize ola-

rak Allah'm devesi. Onu birakin, Al-

lah'in arzinda yesin (igsin). Ona kOtii-

liik dokundurmayin; sonra sizi yakin bir

azap yakalar.

(Rivayet edildiguie gOre. Salih (a.s.)'ui kav-

mi, ondan. mucize olarak, kayadan deve cikar-

ma5im istemisjer. Hz. Salih de onlardan iman
edcceklerine dair sOz aldikian sonra namaz kil-

mis.. Allah'a dua etmis, ve mucize olarak bOyllk

bir kayadan bir deve cikmiftir. Sonra bu deve
kendisi gibi buyiikce bir yavni dogurmu$tur. Fa-

kat kavminin pek azi iman elm is,, digerleri vine

kafirliklerinde devam etmi^lerdir.)

65. Fakat Semfld kavmi o deveyi,

ayaklanru keserek Oldtirduler. Salih de-

di ki: «Yurdunuzda uc giin daha yasayin

(sonra helak olacaksimz)!» Bu soz, ya-

lanlanamayan bir tchdit idi.

66. Emrimiz gelince, SHJih'i ve onun-
la bcrabcr iman cdcnlcri, bizdcn bir rah-

met olarak (azaptan) ve o giinun zille-

tinden kunardik. §iiphcsiz Rabbin kuv-
vetlidir, (her seye) galip gelendir.

67. Zulmedcnleri dc o korkunc scs

yakaladi ve yurtlannda diz UstU cflke-

kaldilar.

68. Sanki orada hie oturmami§lardi.

Biliniz ki, Scmud kavmi gerccktcn Rab-
lerini inkSr ettiler. Yine bilesiniz ki,

Semud kavmi (Altah'in rahmetinden)
uzak kilmdi

69. Andolsun ki elcilerimiz (melek-

ler) ibrahim'e miljde getirdiler ve: «Se-

lam (sana) » dediler. O da: «(Size
<fejselam» dedi ve he men kizamlmis.

birbuzagi geiirdi.

(Ibn Abbas, gelcn elcrterin Cebrail ve berabc-

rindeki iki mclck oldugunu sbyler. Bu iki mclc-
gin de Mikail ve tsrafil olduldan rivayei edilmi§-

tir.)

70. Ellcrini yemege uzatmadiklanm
gOriJnce, onlan yadirgadi ve onlardan
dolayi icjnc birkorku du§rii. Dediler ki:

Korkma! (biz melekleriz). LOtkavmine
gonderildik.

71. 0 esnada hanimi ayakta idi ve

(bu sozleri duyunca) guldii. Ona da
Ishak'i, ishak'in ardmdan da Ya'kub'u

miijdeledik.
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72. (ibrahim'in kartsi:) Olacak sey

degil ! Ben bir kocakan, bu kocam da bir

ihliyar iken epeuk mu doguracagim? Bu
gergekten §a§ilacak bir sey 1 dedi.

(Mtifessirlerin izahina gOre o sirada Ibrahim

(a.s.) yttz yirmi ya$tnda, harumi ise doksan ya$in-

daidi.)

73. (Melekler) dediler ki: Allah'm

emrine §a§iyor musun? Ey ev halki! Al-

lah'in rahmeti ve bcreketlcri sizin uzcri-

nizdedir. §uphesiz ki O, Oviilmeye
layiktir, iyiligi boldur.

74. lbrahim'den korku gidip kendisi-

ne miijde gelince, Lflt kavmi hakkinda

(adeta) bizimlc mticadcleye ba§ladi.

(£UnkU Hz. Ibrahim, inkarcilara gelecek olan

umurm fctakct vc azaba Lut (a.s.) ile ona inanan

-

lann da ugrayacaklanndan korkuyor. bu scbcplc

azabin kaldinlmasi ion israrla Allah'a yalvan-

yordu.)

75. Ibrahim cidden yumu§ak huylu,

bagn yanik, kendisini Allah'a vermis,

bin idi.

76. (Melekler dediler ki): Ey
Ibrahim! Bundan vazgec. Qiinkii Rab-
binin (azap) emri gelmi§tir. Ve onlara,

geri cevrilmez bir azap mutlaka gclc-

cektir!

77. Elcilerimiz LQt'a gelince, (Lut)

onlann yiiziinden uztildu ve onlardan

dolayi ici daraldi da «Bu. cctin bir giin-

diir» dedi.

(Meleklerin gene delikanhlar $eklindc geldi-

gini gbren Lul (a.s.) onlari insan sanmts, ve kav-

minin onlara lecavuz etmesinden korkmu^tu.

V link a A'raf suicsinm 80 vc 81. aycllcrindc hil

dirildigine gore Lui'un ink arc i kavminde cinsi

sapiklik yaygin idi.)

78. LGt'un kavmi. ko§arak onun yani-

na geldilcr. Daha once de o kOtii isjeri

yapmaktaydilar. (Lut): «Ey kavmim!
I§te §unlar kizlanmdir (onlarla evle-

nin); sizin icin onlar daha lemizdir. Al-

lah'tan korkun ve misafirlerimin Oniin-

de beni rezil etmeyin! Icinizde akli ba-

§inda bir adam yok mu!» dedi.

(Bazi lefsircilere g6re Hz. Lui'un haJkina BV-

lenmelerini tavsiye eiligi kizlarindan maksat
kendi 6z kizlan degil. kavminin luzlandir. ^un-
ku onun sadece iki kizi vardi. Her pcygamber
kendi kavminin bilyugu ve mancvi babasi sayil-

diguidan Hz. Lui: "Ijie bunlar kizlanmdir...» dc-

mi§tir.)

79. Dediler ki; Scnin kizlannda bizim

bir hakkimiz olmadigim biliyorsun. Ve
sen bizim ne isledigimizi elbette bilir-

sin.

80. (LUt:) Keske benim size kar§i

(koyacak) bir giicum olsaydi veya giic-

10 Sir kalcyc siginabilseydim! dedi.

81. (Melekler) dediler ki: EyLGt! Biz

Rabbinin elcUeriyiz. Onlar sana asla do-

kunamazlar. Sen gecenin bir kisminda

ailcnle (yola gikip) yurii. Kanndan ba§-

ka sizden higbiri geride kalmasin. <^un-

kii onlara gelecek olan (azap) §uphesiz

ona da isabct edecektir. Onlara vfidolu-

nan (heldk) zamani, sabah vaktidir. Sa-

bah yakin degil mi?
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82. Emiimiz gelince, oranin altini vis-

tune getirdik vc iizcrlerine (balgiktan)

pisjrilip istif edilmis. ta§lar yagdirdik.

83. (0 ta§lar:) Rabbin katinda i§aret-

lenerck (yagdinlmiftir). Onlar zalim-

lcrdcn uzak dcgildir.

84. Medyen'e de kardesjeri §uayb'i

(gonderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Al-

lah'a kuliuk edin! Sizin igin ondan bas-

ka tann yoktur. Olgiiyii ve tartiyi eksik

yapmayin. Zira ben sizi hayir (ve bol-

luk) iginde gCruyorum, Vc ben, gcrcek-

ten sizin igin kusaiici bir giiniin azabin-

dan korkuyomm.

85. Vc cy kavmim! Olgiiyii ve taroyi

adaleile yapin; insanlara e§ya!anni ek-

sik vermeyin; yerytizunde bozguncular

olarak dola§mayin.

86. Eger miimin iseniz Allah'in

(helalinden) birakligi (kdr) sizin igin

daha hayirlidir. Ben Uzerinize bir bckgi

degilim.

87. Dediler ki: Ey §uayb! Babalan-
mizin lapliklanm (putlart), yahut mal-
lanmiz hususunda diledigimizi yapma-
yi terketmcmizi sana namazin mi cmrc-

diyor? Oysa sen yumu§ak huylu ve gok
akillisin!

88. Dedi ki: Ey kavmim! Egerbenim,
Rabbim tarafindan (verilmi§) apagik

bir delilim varsa ve O bana tarafindan

giizel bir nzik vermi§se buna ne dersi-

niz? Size yasak ettigim §eylcrin aksini

yaparak size aykin davranmak istemi-

yorum. Ben sadece guciimun ycttigi ka-

dar islah etmck isliyorum. Fakat ba§ar-

mam ancak Allah'in yardimi iledir. Yal-

mz O'na dayandim vc yalniz O'na dOne-

cegim.

(Bu ayeitc bir peygamberin en dnemli vasifla-

rinin siralandigini gfiriiyoru/.: Her s.cyden Once
peygamberler Allah tarafindan kendisinc veya

kendisinden 6nceki bir peygambere gOnderil-

mis, bir dclilc yani vahyc dayarurlar. Ikincisi pey-

gamberler. Ommctlerine teblig ettikleri geyleri

her seyden dncc kendi nefislerinde yas.arlar; s&z-

lcri ile ttzleri. kalplcri ile amellcri birbirinc uyar;

Ommetlerine teblig etiiklerine muhatif davran-

mazlar. UcUncOsU, peygamberler bircr lslahatci-

dir; on 1arm gorcvi, yapmak. dUzcluneklir; iyili-

gin hakim olmasi, ins an!ann dogruya ve lyiye

yonelmesi icin elinden geldigince caba gosler-

meklir. DordUncUsU. peygamberler, sadece Al-

lah'a gUvenir ve dayanuiar; ba$annin, yalmz Al-

lah'ian geldigi hususunda hicbir $ilpheleri ol-

maz; bu sebeple de AHah'tan ba$ka hi^btr kuvve-

tc ve destege sahip olmasalar bile, yine de Umit-

sizligc dUsmczlcr.)
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89. Ey kavmim! Sakin bana kar§i

dii§manligimz, Nuh kavminin vcya
Hfld kavminin, yahut SSlih kavminin
ba§lanna gelenler gibi size de bir

musibei getirmcsin! LOt kavmi de siz-

den uzak degildir.

(Yani onlar da sizin zamanimza yak in bir za-
manda helak oldular. Dolayistyla helak o Ian 1arm
zamanca size en yakuii onlardir. Ya da IrtJfUrdc.

kGiillilklerdc ve helaki gereklircn $eylerde siz-

den u/ak degillerdi. Bu sebeple helak oldular.
Onlardan ibret almalisimz.)

90. Rabbinizdcn bagi§lanma dileyin;

sonra O'na levbe edin. Muhakkak ki

Rabbim 50k mcrhametlidir, (miiminle-
ri) cok sever.

91. Dedilerki: Ey §uayb! Soylediklc-

rinin gogunu anlamiyoruz ve icjmizde
seni cidden zayif (aciz) gOriiyoruz!
Eger kabilen olmasa, seni mutlaka ia§-

layarak Glduriiruz. Sen bizden usttin de-
gilsin.

92. ($uayb;) «Ey kavmim dedi, size

gore benim kabilcm AUah'tan daha mi
guglu ve degerli ki, onu (Allah'in emir-
lerini) arkamza atipunuttunuz. §iiphc-
siz ki Rabbim yapmakia olduklannizi
gepegevre ku§aticidir.

93. Ey kavmim! Elinizden geleni ya-

pin! Ben de yapacagim! Kendisini rezil

edeeek azabm gelecegi §ahsin ve yalan-

cinin kim oldugunu yakmda Cgrene-
ccksiniz! Beklcyin! Ben de sizinle bera-

ber bcklemekteyim.»

94. Emrimiz gelince, §uayb'i ve
onunla bcraber iman cdenleri taranmiz-
dan bir rahmctlc kurtardik; zulmeden-
leri isc korkunc. birgurultii yakaladi da
yurtlannda diz usiii cOkekaldilar.

95. Sanki orada hie. bannmamisjardi.
Biliniz ki, Semud kavmi (Allah'in rah-

metinden) uzak oldugu gibi Medyen
kavmi de uzak oldu.

(§uayb (a.s.)in kavmi de Semud kavmi gibi
nasihai dinlemedikleti icin korkunc bir ses ve gu-
rtlltil ile helak olmuilardir. Bunlarin cezalanrun
ayru olmasi kbiU ahlak bakimindan birbirlerine

benzediklerinc i$areitir. Nitekim Allah'in rah-
metinden uzak olmalan icin her iki kavme de ay-

ni beddua edibni; ve Medyen kavmi bu hususta
Semud kavmine benzeiilmi;tir.)

96, 97. Andolsun ki Musa'yi da muci-
zclcrimizle ve apagik bir delille Fira-

vun'a ve onun ileri gelenlcrine gOnder-
dik. Fakat onlar Firavun'un emrine uy-
dular. Oysa Firavun'un emri dogru de-
gildi.
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98. Firavun, kiyamci guniinde kav-
minin online dii§ecek ve onlan (gekip)

atc$c goturecektir. Varacaklan ycr nc
koiii yerdir!

(Yani Firavun. nasil lei bu dilnyada kavmin-
den inkarci olanlann dnUnc du$mil§; onlarla Al-

lah'in ResulU Hz. Musa ve onun leblig etligi hak
dine kar§i mucadele vermi$sc. yinc nasil ki Al-

lah m Peygamber'ini takipedip yakalamak 19m
kavmini axkasina takmi$ ve nihayet kendisi de-

nizde boguldugu gibi onlann bogulmasina da sc-

bep olmu^sa. aym ;ekilde ahirclic de kavminin
ontinde olarak hepsi birden cchenneme surille-

ceklir.)

99. Onlar burada da, kiyamct guniin-

de de lSnete ugratildilar. (Ontara) veri-

lcn bu armagan ne kotii armagandir!

100. (Ey Muhammed!) i$te bu, (hal-

ki heldk olmu§) mcmlckctlerin haberle-

rindendir. Bizonu sana anlatiyoruz; on-
lardan (bugune kadar izleri) kalan da
vardir, bicjlmi§ ckin (gibi yok olan) da
vardir.

101. Onlara biz zulmetmedik; fakat,

onlar kendilerine zulmcttilcr. Rabbinin
(azap) emri geldigindc, Allah'i birakip
da taptikJan tannlan, onlara hiQbir §ey
saglamadi, ziyanlanni artirmaktan ba§-

ka bir§eye yaramadi.

102. Rabbin, haksizhk eden memle-
ketleri (onlann halktm) yakaladiginda,

onun yakalayi§i i§te boyle (§iddetlidir).

§0phesiz onun yakalamasi pek elem ve-

ricidir, pek cetindir!

103. i-jte bunda, ahiret azabindan kor-

kanlar igin elbelte bir ibret vardir. O giin

butun insanlann bir araya toplandtgi bir

giindiir ve o giin (butun mahl&katin)
hazir bulundugu bir giindiir.

104. Biz onu (kiyamet giiniinu) sade-

ce sayili bir muddete kadar bckletiriz.

105. O geldigi giin AUah'in izni olma-

dan hie, kimse konu§amaz. Onlardan ki-

mi bedbahuir, kimi muilu,

106. Bcdbahi olanlar ate§tedirlcr,

orada onlann (oylefeci) nefes alip ver-

meleri vardir ki.

107. Rabbinin diledigi haric, (onlar)

gOkler ve yer durdukga o ate§ie ebedi
kalacaklardir. (^iinkii Rabbin, istcdigini

hakkiyla yapandir.

108. Muilu olanlara gelince, onlar da
cennetledirler. Rabbinin diledigi hang,
gokler ve yer durdukca onlar da orada
cbcdi kalacaklardir. Bu (nimetler) bit-

mez, tukenmez bir lutuftur.

(Bu lyeilcrdc sayili mtiddeiin sona ermesiyle

gelecck olan kiyamet gunUnden ve bunu takip

edecek olan ahiret hallerinden bahsedildigt i?in,

buradaki gokler ve yerden maksai dilnyamn de-

gil, ahiretin gbkleri ve yeridir. Qilnku Ibrahim
suresinin 48. ayeiinde, «0 giin yer ba$ka bir yer

ile, gokler dc (baska gOklerle) degi§iirilir» buyu-
rulmu^iur.)
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109. O halde onlann tapmakta olduk-

lan §cylcrdcn (bu §eylerin onlan azaba
goturdiigunden) §iiphen olmasin. Qin-
ku onlar ancak daha Once babalannm
taptigi gibi tapiyorlar. Biz onlann
(azaptan) nasiplerini mullaka eksiksiz

olarak verecegiz.

110. Andolsun biz Musa'ya Kitab'i

verdik; fakat onda ihtilaf edildi. Eger
Rabbinden bir s6z gegmcmi§ olsaydi,

elbctic onlann arasinda hukum veril-

mi§ti (ve i§leri de bitirilmi§ii). §uphc
siz ki onlar (Mekkeliler) de KuYan hak-

kinda derin bir §uphe igindedirler.

111. §iiphesiz Rabbin, onlann her bi-

rinin amellerinin kargiligini onlara lam
olarak vcreccktir. (JOnkii Rabbin, onla-

nn yapmakia olduklanndan habcrdar-

dir.

112. O halde seninle berabcr tevbc

edenlerle birlikte emrolundugun gibi

dosdogru ol! Asjn da gilmeyin. CunkU
O, sizin yaptikJannizi cok iyi goren-

dir.

(Ashab-i kiramdan rivayci edildigine gore
Kur'an'da Resulullah (s.a.) i^in bu ayeuen daha
s,iddeili bir ayei inmemi§ur. Resulullah buyur-

mu$iur ki: «Beni. Hud suresi kocalli!* £UnkO bu
surede ona «cmrolundugun gibi dosdogru ol!»

doulmi^li ve bu kolay bir is, degildi. Allah Teal a

yalmz ona degil, onunla beraber muminlere de
istikameii emrelmektedir.)

113. Zulmedenlere meyleimeyin;
sonra size atc§ dokunur (cehennemde
yanarsimz). Sizin Allah'ian ba§ka
dosilanniz yoktur. Sonra (O'ndan da)

yardim goremezsiniz!

114. Giinduzun iki ucunda, geccnin

de ilk saailerinde namaz Jul. Cunkii iyi-

likier kotulukleri (giinahlart) gidcrir.

Bu, ogiit almak isteyenlere bir hanrlai-

madir.

(Tefsircilere gdre, gilndOzun iki larafindaki

namazlar, sabah, ogle ve ikindi; geeenin yakin

saailerindekiler de ak^am ve yaisi namazlandir.

Ayeite belirtilen iyilikterden bin 5 vatut namaz-
dir. Resulullah (s.a.) buyurmus,tur ki: Ne dersi-

niz, sizden bit ismm kapisi Onundc bir irmak bu
lunsa da, her gtln bc§ defa onda yikansa kendisin-

de kir namwa bir §ey kalir mi? Ashap, «hayir»

dediler. Bunun tizerine Resulullah buyurdu ki:

I$Ie be; vakil namaz da bunun gibidir ki, Allah o
sayede biKUn hatalan artUr.)

115. (By Muhammedf) Sabirh ol,

Qunkii Allah giizel i§ yapanlann mukS-
fatini zayi etmez.

116. Sizden 6nceki asirlarda yeryii-

ziinde (insanlari) bozgunculuktan all-

koyacak fazilclli kimselcr bulunsaydi

ya! Fakat onlardan, kurtulu§a erdirdigi-

miz az bir kismi miistesnadir (bunlar
g&revlerini yapular). Zulmedenler ise,

kcndilcrinc vcrilen rcfahin pe§ine dii$-

tiiler. Zaten gunahkar idiler.

1 17. Halki iyi oldugu halde Rabbin,
haksizlikla memlekeileri helSk etmez.
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118. Rabbin dileseydi biitun insanlan

bir tek millet yapardi. (Fakat) onlar ih-

tilafa du§meye dcvam edecekler.

119. Ancak Rabbinin merhamet et-

Liklcri miislesnadir. Zaten Rabbin onla-

n bunun igin yaram. Rabbinin, «Andol-
sun ki cehennemi liimtiyle insanlar ve
cinlerle doIduracagim» sozU yerini bul-

du.

(Tefsircilcr ayette gecen «Ii-zalikc=bunun
icjn» sdzune iki lurlii mana vcrmi^lcrdir:

- «Zaien Rabbin onJan bunun ic/in yam ihtilafa

dus.meleri i^in yaratti* vcya:

- "/a ten Rabbin onlar i bunun i^in yani rahmc-
(ine nail olmalari i$in yaram*.)

120. Peygamberlcrin haberlerindcn
scnin kalbini (tatmin ve) leskin edece-
gimiz her haberi sana anlatiyoruz. Bun-
da sana gergegin bilgisi, muminlere de
bir Ogu'l ve bir uyan gclmi§ii r.

121. tman elmeycnlcre de ki; Eliniz-

den gclcni yapin! Biz de (gerekeni)
yapmaktayiz!

122. Bckleyin! §iiphesiz biz de bek-
lemekteyiz!

123. Gbklcrin ve yerin gaybi (sirn)

yalniz Allah'a aitlir. Her is. O'na dondti-

riiliir. Oylc ise O'na kulluk ct ve O'na da-
yanf Rabbin yaptiklannizdan gafil dc-

gildir.

(Ayeite ibadei emrinin hemen arkasindan le-

vckkul emri gelmelctedir. £unku kulluk ancak le-

vekkul ile yani sadece Allah'a gtivenip dayan

-

makja kemale ula$u\ BUrtln isjerde ba^anya ulaj-

mak i^in csbaba (evessill hususunda ctden geleni
yapmakla bcraber. ba§ariyi Allah'ian bcklemek
ve sadece O'ndan yardim dileyip O'na siginmak.
ayru zamanda imanin kem aline de alamettir.)

(12)

ONIKINCi SURE
YUSUF

Yusuf surest, 1 1 1 aye I olup 1. 2 ve 3. aye tier

Medine'de, digerleri Mekke'de inmi$tir. Surenin
ba^indan sonuna kadar Yusuf Peygambcr'den
bahsedildigi k in bu adi almi$ur.

Bismiliahirrahmanirrahrm

1. Elif. LSm. RS. Bunlar, apa^ik Ki-

tab'm Syetleridir.

2. Anlayasiniz diye biz onu Arapga
bir Kur'an olarak indirdik.

3. (Ey Muhammedf) Biz, sana bu
Kur/an'i vahyctmekle gecmis, millctlc-

rin haberlerini sana en gilzel bir sekilde

anlaiiyoruz. Genjek §u ki, sen bundan
once (bu haberleri) elbeUe bilmeycn-
lerdcn idin.

4. Bir zamanlar Yusuf, babasina
(Ya'kub'a) dcmi§ti ki; Babacigim! Ben
(riiyamda) on bir yildizla giinesj ve ayi

gordiim ; onlan bana secde edcrlcrken
gordiim.



YUSUF SURESl Cuz: 12, Sure: 12

5. (Babasi:) Yavrucugum! dedi, rii-

yani saktn karde§lcrine anlatma; sonra

sana bir luzak kurarlar! Qiinku §cytan

insana apagik bir du§mandir.

6. i§te bCylece Rabbin scni sccccek,

sana (riiyada goriilen) olaylann yoru-

munu ogretecek ve daha Once iki aian

Ibrahim ve ishak'a nimctini tamamladi-

gi gibi sana ve Ya'kub soyuna da nimc-

tini tamamlayacaktir £unkii Rabbin
Qok iyi bilendir, hikinet sahibidir.

7. Andolsun ki Yusuf ve karde§lerin-

<\e,(almak) istcycnler igin ibretler var-

dir.

(Rivayet editdi|ine g6re. yahudi alimleri

Mckke mtlsriklerinin ileri gelenlerine. «Israil-

ogullannin nicin Misir'a gictiklerini Muham-
med'e sorun, bakahm nc ccvap vcrccclo diye tel-

km etmisjer. onlar da sormus,, bunun Uzcrinc bu
sure inmi^lir. Niickim ayctte onlann bu sorulan-

na i$aret edilmekicdir.)

8. (Karde§leri) dedilerki: Yusufla

karde§i (Bunyamin) babamiza bizden

daha sevgilidir. Halbuki biz kalabalik

bir cemaatiz. §iiphesiz ki babamiz apa-

91k bir yanlisjik icindedir.

(Yusuf ilc Bunyamin bir anadan, diger ogulla-

ri ise baska bir anadan idiler.)

9. (Aralarinda dediler ki:) Yusufu
olduriin veyaonufuzaAJ birycreaunki

babanizin leveccuhu yalmz size kalsin!

Ondan sonra da (tevbe ederek) silih

kimseler olursunuz!

(Ayetin son kismini «...Bundan sonra is,inizi

yoluna koymus,, durumunuzu dilzclunis, olursu-

nuz.)* $eklinde anlamak da mumkundiir.)

10. Onlardan bin: Yusufu oldtirme-

yin, eger mutlaka yapacaksamz onu ku-

yunun dibinc atin da ge^en kervanlar-

dan bin onu alsin (gotursun). dcdi.

(Bu leklifi yapan Yehuda isminde birisi idi.

Kardes,lerine bunu kabul eltirdi ve babalanna

ge Idiler.)

1 1 . Dediler ki: «Ey babamiz! Sana ne

oluyor da Yusuf hakkinda bize giiven-

miyorsun! Oysa ki biz onun iyiligini is-

lemekieyiz.

12. Yann onu bizimlc bcraber (kira)

gOnder de bol bo! yesin (igsin), oyna-

sin. Biz onu mutlaka koruruz.»

13. (Babalari) dedi ki: Onu goturme-

niz beni mutlaka Uzer. Siz ondan haber-

sizken onu bir kurdun yemesinden kor-

kanm.

(Hz. Peygamber'den nakledilen bir hadisle

belirtildigi gibi Ya'kub (a.s.): "Onu kurdun ye-

mesinden korkanm* ;eklindeki bu sbzO ile far-

kinda olmadan onlara, (asartidiklan plant nasil

tJrtbas edecekJeri konusunda bir ipucu vermijli.

Cercekten 17. ayeite de gdrUlecegi tlzere onlar

bu ipucundan yararlanmisjardir.)

14. Dedilerki: Hakikaten biz (kuwet-

li) bir topluluk oldugumuz halde, eger

onu kurt ycrse, o zaman biz gerc,ekten

5ciz kimseler sayilinz.
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15. Onu gOtiiriip de kuyunun dibine

atmaya ittifakla karar verdikleri zaman,

biz Yusufa: Andoisun ki sen onlann bu
i§lerini onlar (i$in) fark ma varmadan.

kendilerine haber vercccksin, diyc vah-

yeitik.

(Tefsiicilerin bircogu, ayellc ge^en «biz Yu-
sufa... vahyeuik* i fadesine dayanarak Hz. Yu-
sufa peygamberHgin dahi o zaman vcrildiguie

kanidir. Cenab-i Hakk'in Hz, Yusufa kuyuya
auldigi zamanki bu vadi daha sonra geT^ekle^mij
ve ilerideki ayederde gortilecegi Uzere Hz. Yusuf
bu ruzaklan kunulmus.. kardesjerine de butun
yaptiklanni bildigini stiylemigtir.)

16. Ak§amleyin aglayarak babalanna
geldiler.

17. Ey babamiz! dediler, biz yan§-
mak uzere uzaklas.uk; Yusufu e§yami-
zin yaninda birakmi§tik. (Ne yazik ki)

onu kurt ycmi§! Fakal biz dogru sOyle-

yenler olsak da sen bize inanmazsin.
18. Gomleginin ustilnde sahte bir kan

ile geldiler. (Ya'kub) dedi ki: Bilakis

nefisleriniz size (kbtii) bir i§i giizcl gos-

lerdi. Artik (bana divert) hakkiyla sab-

retmcktir. Anlattigimz kanjismda (ba-

nc) yardim edecek olan, ancak Al-
lah'tir.

(Rivayel edildigine gOre kardesjeri, Yusufun
gttmlegiru kana bulayip babalanna geurdikJerin-
ae, act habcri alan Ya'kub (a &.), feryada basladi,

onun gbmlegini islcdi. Onu yllzunc surup agladi
ve dedi ki: «Hueune kadar boyle yumu$ak huylu
bir kurl gflrmedim! O&lumu ycrms. dc sirlindaki

gomlegi yirlrnarnisj* Buna gdrc Hz. Ya'kub, on-
lann hilcsini sezmigti. Fakal yapilacak bu* jey
yoktu.)

19. Bir kervan geldi ve suculanni
(kuyuya) gondcrdiler, o da (gidip) ko-

vasini saldi, (Yusufu gdriince) «MUj-
de! i§te bir oglanf* dedi. Onu birticaret

mah olarak sakladilar. Allah onlann
yaptiklanni cok iyi bilir.

20. (Kafile Misir'a vardiginda) onu
degersiz bir pahaya, sayili birkac. dirhe-

me sattilar. Onlar zaien ona deger ver-

meoii§lcrdi.
(Ayctin son kjsmini a,..zaten onu hemen el-

den cikarmak istiyorlardi » s,cklindc ^evirmek
dc mumkllndur.)

21. Misir'da onu satin alan adam, ka-

nsma dedi ki: «Ona deger ver ve giizel

bak! Umulur ki bize faydasi olur. Veya
onu evlSt cdiniriz.a i§te bfJylece (Mi-
sir'da adaletle huhnetmesi) ve kendisi-

nc (riiyadaki) olaylann yorumunu <Jg-

retmemiz icin Yusufu o yerc ycrle§tir-

dik. Allah, cmrini yerinc gctirmeye ka-

dirdir. Fakat insanlann cogu (bunu)
bilmezler.

(Tefsirlerdeki rivayete gore Hz. Yusufu hi-

mayesuie alan bu zat Misir in maliye bak am idi.

O, Hz. Yusufun zcka ve kabthyeuni sczmi;. bu
yilzden ileride kendisinden devlet isjerinde ya-
rarlanabileccgini dU$unmilsrtJ. Ayrica son dere-
ce sevimli bit vocuk olan Hz. Yusufu evlal edi-

nebileceklerini s6ylemi;ii. ^UnkU ^ocuklan
yoktu.)

22. (Yusuf) erginlik cagina crisjnee.

ona (isabetle) hiikmetme (yetenegi) ve
ilim verdik. i§te giizcl davrananlan biz

boyle mukafatlandinnz.
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23. Evindc bulundu|u kadin, onun
nefsinden mural almak istedi, kapilan

iyice kapatti ve «Haydi gel!» dedi. O
da «(Hds&), AUah'a siginmm! Zira ko-

caniz benim velinimelimdir, bana giizel

davrandi. Gergck su ki, zalimler iflah

olmaz!» dedi.

(Hz. Yusuf bilyUrmi!}, geli$mi$ ve gdrkemJi bir

gene, olmujjtu. Onun bu hali. ya^adigi cvin hani-

minda kendisine kar§i farkh duygularin bclirme-

sinc scbep olmu$ ve kadin Hz. Yusufa gayri

mc$ru ili$ki icklif clmi$ti.)

24. Andolsun ki, kadin ona meyletli.

Eger Rabbinin i§aret ve ikazmi gormc-
scydi o da kadina meyletmistf. i§te boy-
lcce biz, kntiiliik ve fuhsu ondan uzak-

lasnrmak igin (delilimizi gosterdik).

§uphesiz o ihlSsli kullanmizdandi.

(Tefsircilerin ^oguna giJre Hz. Yusufun kadi-

na olan bu meyli cinsel bir meyil idi. Fakal bazi

tefsirciler peygamberlerin bCyle bir meyle kapil-

makian masun ve munezzch olduklariru bclirie-

rek ayelteki ilgili sozil «0 da kadim dovmeye ni-

yet eimi$li. Fakal Allah'in ikazi ile bundan vaz-

ge£ti» scklinde yorumlanusjardir. Her haluka-

rda Hz- Yusuf bu niyet ve meylinden vazge^mij-

li.)

25. ikisi de kapiya dogru ko§tular.

Kadin onun gomlcgini arkadan yinti.

Kapinin yamnda onun kocasma rastla-

dilar. Kadin dedi ki: Scnin ailene kOtii-

liik eimek isteyenin cezasi, zindana aul-

makian veya elem verici bir iskenceden

ba§ka ne olabilir!

26. Yusuf: «Asil kendisi benim nef-

simden murat almak istedi» dedi. Kadi-

nin akrabasmdan bin §0yle §ahitlik etti:

«Egerg6mlegi 6nden ymilmi§sa, kadin

dogru soylemisur, bu ise yalancilardan-

dir.»

27. «Egcr gtimlcgi arkadan yirtilmi§-

sa, kadin yalan sOylemistir. Bu ise dog-

ru s6ylcycnlcrdcndir.»

28. (Kocasi, Yusufun gomteginin)

arkadan yirtilmis, oldugunu goriince,

(kadina): «§iiphesiz, dedi; bu, sizin tu-

zaginizdir. Sizin tuzaginiz gcrc.ckten

buyuktiir.»

29. «Ey Yusuf! Sen bundan folanlari

soylemekten) vazgec. ! (Ey kadin!) Sen
de gUnahinm affini dilc! Ciinkii sen gii-

nahkSrlardan oldun»

30. §ehirdeki bazi kadmJardedilerki:

Azizin kansi, delikanlisinin nefsinden

mural almak istiyormus.; Yusufun scv-

dasi onun kalbinc islcmi.^ Biz onu ger-

gekten agik bir sapiklik icinde goriiyo-

ruz.
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31. Kadin, onlann dedikodusunu du-
yunca, onlara dSvetgi gonderdi; onlar
i$in dayanacak yastiklar hazirladi. Her-
birinc bir bicak verdi. (Kadinlar meyve-
leri soyarken Yusufa): «pk kar§ilan-

na!» dcdi. Kadinlaronu gttnJnce, onun
buyuklugunu anladilar. ($asktnhkla-
nndan) ellerini kestiler vc dediler ki:

Ha§3 Rabbimiz! Bu bir beser degil... Bu
ancak ustiin bir melektir!

(«Dayanacak yastiklar» diyc icicilme edilen

«miittekeen» kelimesi, « yemek meclisi- |cklin-

de de anla$ilabilir. CiLuku onlar mUreffeh insan-

lann ideii oldugu mere yerken, icerken ve soh-

bel cderken arkalanna dayamrludi. Bundan ninj

nl dayanarak yemek yeme yasaklanmijtir. Bu
konudaki Cabir hadisi sdyledir: "Allah Result!

sol elimizle ve arkamiza dayanarak yememizi
yasakladi.a)

32. Kadin dcdi ki: i§te hakkinda beni

kinadigiruz $ahis budur. Ben onun nef-

sinden murat almak istedim. Fakat o,

(bundan) §iddetle sakmdi. Andolsun,
eger o kendisine emredecegimi yap-
mazsa mullaka zindana aiilacak ve el-

bette sUrunenlerden olacaktir!

33. (Yusuf:) Rabbim! Bana zindan,
bunlann benden istediklerinden daha
iyidir! Eger onlann hilelerini benden
cevirmczsen, onlara meyleder ve cahil-

lerden olurum! dedi.

34. Rabbi onun duasini kabul etti ve
onlann hilcsini uzakla§tirdi. fiinkti O
cok iyi i§iten, pek iyi bilendir.

35. Sonunda (aziz ve arkadaslan)
kesin delilleri gormelerine ragmen
(halkin dedikodusunu kesmek iginyine
de) onu bir zamana kadarmutlaka zin-

dana atmalan kendilerinc uygun gOriin-

dii.

36. Onunla birlikte zindana iki deli-

kanli daha girdi. Onlardan bin dedi ki:

Ben (ruyada) §arap siktigimi gOrdiim.

Digeri de: Ben de ba§imm Usliindc ku§-

Iann yemckte oldugu bir ckmck ta§idi-

gimi gOrdiim. Bunun yorumunu bize

nabcrvcr. CiinkO biz seni giizcl davra-
nanlardan goriiyoruz, dedi.

37. (Yusuf) dedi ki: Size ycdirilecek

yemek gelmeden Once onun yorumunu
mullaka size haber verecegim. Bu, Rab-
bimin bana Sgretiiklcrindendir. §uphe-
siz ben Allah'?, inanmayan bir kavmin
dininden uzakla§nm. Onlar ahircii

inkar cdcnlerin kendileridir,

(Hz. Yusuf genclerin bu durumundan istifade

ederek onlara tevhid dinini leblig eimek istedi.

Dolayisiyla onlarin rtlyalarini yorumlamadan
once, kendisinin hak din uzerinde oldugunu, bil-

gilerinin Allah larafuidan ogretildigini ve Misir-
lilarin yanli$ yolda olduklanni bildirerek onlan
hazirladi vc hak dini onlara leblig etii. l$ic bu ve
bundan sonraki Uc ayet bununla ilgilidir.)
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38. Atalanm Ibrahim, ishak ve
Ya'kub'un dinine uydum. Allah'a her-
hangi bir §eyi ortak kosmarmz bizc ya-
ra§maz. Bu, Allah'in bize vc insanlara
olan liitfundandir. Fakai insanlann co-
gu §ukretmczler.

39. Ey zindan arkada§lanm! fegitli

tannlar mi daha iyi, yoksa giicune kar§i

durulamaz olan bir tek Allah mi?

40. AlJah'i birakip da tapuklanruz, si-

zin ve atalanmzin lakugi birtakim isim-

lerden ba§ka bir §ey degildir. Allah on-
lar hakkinda herhangi bir delil indirmc-

mi§tir. Hukum sadece Allah'a ailtir. O
size kendisinden ba§kasina ibadet et-

mcmenizi emrctmi§tir. i§te dosdogru
din budur. Fakat insanlann cogu bil-

mezlcr.

41. Ey zindan arkadasjanm! (Riiya-

lanmza gelince), biriniz (daha once
oldugu gibi) efendisine §arap icirecek;

digeri ise asilacak ve kusjar onun ba$in-

dan (beynini) yiyecekler. Yorumunu
sordugunuz i§ (bu §ekilde) kesinles.-

mi§tir.

42. Onlardan, kurtulacagini bildigi

kimseye dedi ki: Beni efendinin yanin-

da an, (umulur ki beni qikanr). Fakal
seytan ona, efendisine anmayi unuttur-
du. DolayisiyU (Yusuf), birkac sene da-
ha zindanda kaldi.

(Bazi tefsircitere gore Hz. Yusuf. Allah'tan
basjcasindan yardim istedigi i^in be$ yillik hapis-
likten sonra ycdi yil daha hapisdc kalmaya mah-
kum oldu. Boylece hapis sUrcsi on iki yil oldu.

vyic^-j o-X-^—- .v—j l_j >
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Burada akla $byle bir soru gclebilir: £e$itli
ayct vc hadislerle bafkasindan yardim isleme
mesru kabul cdildigine, hatta yerine gore kafir-

den dc yardim isienebilecegine gore, Hz. Yu-
sufun Allah'tan bas,kasindan da mcdei ummasi
nicin hos, kar§ llannum i$(ir? Bunun cevabi $u-
dur: Allah, peygamberlerini yarattiklan Uzerine
sc^kin kildigi gibi is,!crin cn iyisi. en glizeli ve en
evlasiru da onlara yaki^urmis.Ur, Pcygamber icin

en evla olan. darda kaldigi zaman Rabbinden
ba$kasina dayanmamasi ve el a9mamasid ir.)

43. Krai dedi ki: Ben (ruyada) yedi
ank inegin yedigi ycdi semiz inek gor-
dum. Aynca, ycdi yesjl ba§ak vc diger-
lerini de kuru gordum. Ey ileri gelerUer!

Eger rtiya yorumluyorsaniz, benim rii-

yami da bana yorumlaymiz.
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44. (Yorumcular) dediler ki: Bunlar
karmakansjk diisjerdir. Biz bdyle dii§-

lerin yorumunu bilenlcrdcn degiliz.

(Islam alimleri rUya olayini U9 sinifa ayirmis,-

lardir: 1 . Allah'tan olan ikaz vc i$aretler, 2. Nefis-
tcn kaynaklanan dilj.3. 5cyianin korkuima vc
saptirmalan.)

45. (Zindandaki) iki kisjden kurtul-

mus, olan, uzun bir zaman sonra (Yu-
sufu) hatirlayarak dedi ki: Ben size

onun yorumunu haberveririm, beni he-
men (zindana) gonderin.

46. (Yusufun yanina gelerek dedi ki:)

Ey Yusuf, ey dogru sozlii ki§i! (Ruyada
goriilen) yedi ank incgin yedigi yedi

semiz inck ile yedi yesU ba§ak vc diger-

leri de kunj olan (basaklar) hakkinda
bizc yorum yap. Umit ederim ki, insan-
lara (isabetli yorumunla) doncrim de
bclki onlar da dogruyu Ogrcnirler.

47. Yusuf dedi ki: Yedi senc adetiniz

iizerc ekin ekersiniz. Sonra da yiyecek-
lerinizden az birmiktar haric biciiklcri-

nizi ba§aginda (stok edip) birakimz.

48. Sonra bunun ardindan, sakJaya-
caklannizdan az bir miktar (tohumluk)
haric,, o yillar icin biriklirdiklerinizi ye-
yip bilirecek yedi kitlik yili gelecektir.

49. Sonra bunun ardindan da bir yil

gelecek ki, o yilda insanlara (Allah ta-

rafindan) yardim olunacak ve o yilda
(meyvesuyuveyag) sikacaklar.

(Yani, bo) bol meyve ve scbzclcre kavus,acak-

lar, Uzllm, hurma, zeytin ve susam gibi §eyleri $1-

karak sulanndan isufade cdeccklerdir Bu bolluk
scnesine dair rilyada bir ijarcl yokiur. Hz. Yusuf
bunu sadece bir vahiy ve ilham ile onlara mUjde-
lemi$!u\)

50. (Adam bu yorumu getirince) kral

dedi ki: «Onu bana gelirin!» Elgi, Yu-
suFa gcldigi zaman, (Yusuf) dedi ki:

«Efendine dejn de ona: Ellerini kesen o
kadinlann zoru ncydi? diye sor. §iiphc-

siz benim Rabbim onlann hilesini cok
iyi bilir.»

51. (Kral kadinlara) dedi ki: Yu-
sufun nefsinden murat almak isiedigi-

niz zaman durumunuz ncydi? Kadinlar,

H5§S! Allah igin, biz ondan hic,bir koru-

liik gormedik, dediler. Azizin kansi da
dedi ki: «§imdi gercek ortaya gikti. Ben
onun nefsinden mural almak istcmi§-

tim. §uphesiz ki o dogru soyleyenler-

dendir.»

52. (Yusuf dedi ki): Bu, azizin yoklu-
gunda ona hainlik ctmcdigimi ve Al-
lah'in hainlcrin hilesini ba§anya ula§tir-

mayacagmi (herkesin) bilmesi igin-

dir.
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53. (Bununta beraber) nefsimi tcmi-

ze cikarrmyorum. Cunkii nefis asm se-

kilde kotiilugu emrcden Rabbim aciyip

korumus. ba$ka. §uphesiz Rabbim gok

bagisjayan, pek esirgcyendir.

54. Krai dcdi ki: Onu bana getirin,

onu kendime flzel danisman edineyim.

Onunla konu§unca: Bugiin sen yani-

mizda yiiksek makam sahibi ve guveni-

lirbirisin, dcdi.

(Krai gordiigU ruyamn yorumunu bvr dc Hz.

Yusufun bizzat duilcmek istedi. O da ruyayi ve

yorumunu anlalli. Krai, nasil tedbir almak gerek-

tigini sorunca, Hz. Yusuf: «Bolluk yilannda 90k

ckin ckip UrunU stok elmek gerekir. Bftylcce kit-

lik yillarinda hem kendinizin gesimini saglarsi-

mz hem de ihracat yaparak hazineye bol doviz
kazandinrsimzA dcdi. Krai: KPeki bu i$i kim ya-

pacak?» diyc sorunca. Hz. Yusuf:)

55. «Beni ulkenin hazinelerine tayin

et? fiinkii ben (onlan) cok iyi korumm
ve bu isj bilirim» dedi.

56. Ve boylece Yusufa orada diledigi

gibi hareket eimek iizere ulke igindc

yeiki verdik. Biz dilcdigimiz kimseye
rahmeiimizi eristiririz. Ve giizcl davra-

nanlann mukafauni zayi etmeyiz.

57. iman edip de (kotuliiklerden) sa-

kinanlar igin ahiret miikSfati daha ha-

yirlidir.

(Biiriln Misir Hz. Yusufun idaresine ve lasar-

rufuna verildi. Krai, kendi selahiyeilenni dahi

kullanmasina mtlsaadc elti.

Hz. Yusuf. lanma dnem verdi. Orelimi arurdi,

ihtiyac^ fa2lasi olan urUnleri stok eiii. NihayeL kn-

hk yillan geldi. Bu scfer slok edilmis. olan unm-
leri yemeye ve ihrac elmeye basjadilar. Her laraf-

Lan insanlar gelerck Misir'dan erzak satin aldilar.

Ya'kub (a.s.) da Yusufun 6z kardesj Bttnyamin

haric. diger ogullanru erzak almak iclp Misir'a

gbnderdi.)

58. Yusufun kardesjeri gclip onun
huzuruna girdiler, (Yusuf) onlan tarudi,

onlar onu tammiyorlardi.

59. (Yusuf) onlann yiiklerini hazirla-

ymca dedi ki: «Sizin bababir karde§ini-

zi de bana geurin. GOrmuyormusunuz,
ben olgcgi tam dolduruyorum ve ben
misafirperverlerin en iyisiyim.

60. Egcr onu bana getirmezseniz, ar-

11k benim yanimda size verilccck bir 61-

cek (erzak) yoklur, bana hie yaklasma-

yin!»

61. Dcdiler ki: Onu babasindan isie-

mcye calisacagiz, kuskusuz bunu yapa-

cagiz.

62. (Yusuf) emrindeki genclere dedi

ki: Sermayelerini yuklerinin igine ko-

yun. Olur ki ailelcrinc dCnduklcrindc

bunun farkina vanrlar da belki geri ge-

lirler.

63. Babalanna dtinduklerinde dediler

ki: Ey babamiz! Erzak bize yasaklandi.

Kardesjmizi (Bunyamin'i) bizimle be-

rabergOnder 6c (onun sayesinde) Olcup

alalim. Biz onu mullaka koruyacagiz.
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64. Ya'kub dedi ki: Daha Once kardesj

(Yusuf) hakkinda size ne kadar giiven-

diysem. bunun hakkinda da size ancak o
kadar giivcnirim! (Ben onu sadece Al-

lah'a emanet ediyorum); Allah en ha-

yirh koruyucudur. O, aciyanlann en
mcrhametlisidir.

65. Esjalanni agiiklannda sermaye-

lcrinin kendilerine geri verildigini gOr-

duler. Dediler ki: Ey babamiz! Daha ne

istiyoruz. i§tc scrmflyemiz de bize geri

verilmi§. (Onunla yine) ailemize yiye-

cek geiiririz, karde§imizi koruruz ve bir

deve yiikii dc fazla alinz. Ciinkii bu (se-

ferki aldigtmiz) az bir miktardir.

66. (Ya'kub) dedi ki: Ku§aulmani2
(ve caresiz kalma durumunuz) hang,

onu bana mutlaka getireceginize dair

Allah adina bana saglam bir soz verme-

diginiz lakdirde onu sizinle beraber

gondermcm!* Ona (istedigi §ekilde) ic-

minatlanm verdiklerinde dedi ki: Sfly-

lcdiklcrimizc Allah §ahiltir.

67. Sonra §0ylc dedi: Ogullanm!
($ehre) hepiniz bir kapidan girmeyin,

ayn ayn kapilardan girin. Ama Al-

lah'lan (gelecek) hicbir §eyi sizden sa-

vamam. Hukiim Allah'lan ba§kasimn
degildir. (Onun icin) ben yalniz O'na

dayandirn. Tevekkiil edenler yalniz

O'na dayansinlar.

(Hz. Ya'kub'un ogullanna Misir'a degi;ik ka-

pilardan girmclerini emrelmesinin sebebi $6yle

izah edilir: Ogullan gflsterisji idiler, elbiseleri

gtlzeldi. Birinci geli$lerinde Melik'ten kimsenin
gormedigi izzet ve ikrarm garmusjerdi. Bu yttz-

den herkesin hayret dolu bakisjari onlara dikil-

mi^u. Beraber girmeleri halindc hepsmm birden

basjaruia bir hal gelcbilirdi.)

68. Babalannin kendilerine emrettigi

yerden (ce§itli kapilardan) girdiklerin-

de (onun emrini yerine getirdiler. Fa~
katbu tedbir) Allah'lan gelecek hicbir

seyi onlardan savamazdi; ancak Ya'kub

icjndcki bir ditcgi aciga vurmu§ oldu.

§uphcsiz o, ilim sahibiydi, cunkii ona
biz ogrctmisrik. Fakat insanlann cogu

bilmczlcr.

69. Yusufun yanina girdiklerinde flz

karde§ini yanina aldi ve *Bilcsin ki ben

senin kardesjnim, onlann yaptiklanna

iiziilme» dedi.

(Rivayet edildigine gbrc Hz. Yusuf. kardesje-

rine ziyafet verdi, Onlari sofraya ikiser ikiser

oturttu. BUnyamin yalniz kaltnca agtadi ve dedi

ki: Kardes,im Yusuf sag olsaydi o da bcnunle be-

raber orururdu. Yusuf (a.s.) onu kendi sofrasina

aldi. Ycmektcn sonra kardesjerini iki§er iki§er

evlcrc misafir verdi. BUnyamin yine yalniz kal-

mi§h. Hz. Yusuf dedi ki: Bunun ikincisi yok. o
haJde hu da benim yammda kaJsin. Boylcce BUn-
yamin onun yanmda geceledi. Hz. Yusuf dedi ki:

Olcn kardc$in yerine beni kardes, olarak kabul

cder misin? BUnyamin, «Senin gibi bir karde$i

kim bulabilir? Fakal seni babam Ya'kub ile an-

nem Rahiyle dogurmadilar. Hz. Yusuf bunu
lince agladi. kalkip Bunyamin'in boynuna sarildi

ve «Bcn senin karde^inim. .» dedi.)
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70. (Yusuf) onlann yukunti hazirladi-

gi zaman ma§rabayi karde§inin yiikii

igine koydu! (Kafile hareket ettikten)

sonra bir tellal: Ey kafile! Siz hirsizsi-

niz! diyc scslcndi.

71. (Yusufun kardesleri) onlara dO-

nerek: Ne anyorsunuz? dediler.

72. Kralm su kabini anyoruz; onu ge-

tirene bir dcvc yiikii (bahsis) var dedi-

ler. (Iglerinden biri:) Ben buna kefilim,

dedi.

73. Allah'a andolsun ki, bizim yeryii-

ziinde fesat cikarmak iein gelmedigimi-

zi siz dc biliyorsunuz. Biz hirsiz da de-

giliz, dediler.

74. (Yusufun adamlari) dediler ki;

Pcki, siz yalanciysaniz bunun cezasi ne-

dir?

75. -Onun cezasi, kayip e§ya, kimin
yiikiinde bulunursa i§te o (sahsa el koy-

mak) onun cczasidir. Biz zalimleri boy-

le cezalandinnz» dediler.

(Ya'kub (a.s.)in seriauna g6re hirsiz yakala-

narak ^aldigi malm kar§ihginda mal sahibine bir

scne kOic olarak hizmet eidrilirdi. Misir kanunla-

nnda ise hirsiza sopa vurulur ve c.aldigi malm iki

misli Odeuirilirdi. Hz. Yusuf onlara babalanmn
§eriatina gOre ceza vermck istedi.)

76. Bunun iizerine Yusuf, kardesjnin

yiiktinden once onlann yiiklerini (ara-

maya) basjadi. Sonra da onu, karde§i-

nin ytfkiinden gikartti. i§te biz Yusufa
boyle bir ledbir Ogrettik, yoksa kralin

kanununa g6re karde§ini iutamayacak-
ti. Ancak Allah'm dilcmcsi haric. Biz
kimi dilersek onu derecelerle yukselli-

riz. Zira her ihm sahibinin iisiiinde daha
iyi bilcn birisi vardir.

77. (Kardesleri) dediler ki: «Egcro
caldiysa, daha Once onun bir kardc§i dc

calrm§ti.» Yusuf bunu icinde sakladi,

onlara acmadi. (Kendi kendine) dedi ki:

Siz daha kotii durumdasimz! Allah, si-

zin anlattiginizi cok iyi bilir.

(Rivayei edildigine gore Hz. YusuFun halasi

onu c,ok sevcrdi. Yusuf bUyuyuncc, babasi onu
yaninda bulundurmak istedi. Halasi da Yusufun
kendi yaninda kalmasim istiyordu. Bunun i;in

Ibrahim (a.s.)dan kendisine miras kalmis, olan
ku§agini Yusuf un bclinc bagladi. Sonra kaybol-

dugunu sdyledi. Ku;ak arandi ve Yusufun Uze-

rinde c,iku. Kanun geregi Yusufu yaninda ali-

koydu. I$ie Yusufun kardesleri bu durum a i$arei

cunck isicmi$lerdu\)

78. Dediler ki: Ey aziz! Gercekten
onun cok yas.li bir babasi var. Onun ye-

rinc bizim birimizi alikoy. Zira biz seni,

iyilik cdcnlerdcn gttrfiyoruz.
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79. Dedi ki: E$yamizi yanmda buJdu-

gumuz kimseden ba§kasiru yakalamak-
tan AUah'a sigininz, o takdirdc biz ger-

gckten zaiimlcr oluruz!

80. Ondan iimitlcrini kesince, (mese-

leyi) gizli g6ru§rnek iizere aynlip (bir

kenara) gekiidilcr. Buyiiklcri dedi ki:

«Babanizin sizden Allah adina sOz aJdi-

gini, daha Once de Yusuf hakkinda i§lc-

diginiz kusuru bilmiyor musunuz? Ba-

bam bana izin verinceye veya benim
icjn Allah hiikmedinccyc kadar bu yer-

den asla aynlmayacagim. O hiikmeden-
lerin en hayirlisidir.

81. Babaniza dOniin ve deyin ki:*Ey
babamiz! §uphesiz oglun hirsizhk eiti.

Biz, bildigimizden ba§kasina §ahitlik

etmedik. Biz gaybin bekcjleri dcgiliz.

82. (Istersen) icjnde bulundugumu?
sehire (Mtsir halktna) ve aralannda
gcldigimiz kafileye de sor. Biz gercek-
ten dogru s6yhiyoruz.»

(Kalkip babalarina gcldilcr ve karde;lerirtin

soyledilclerini ayncn sOylediler.)

83. (Babalari) dedi ki: «Hayir, nefis-

leriniz sizi (boyle) bir ise surukledi.

(Bana du§en) artik, giizel bir sabirdir.

Umulur ki, Allah onlann hepsini bana
getirir. Qiinkii O cok iyi bilendir, hik-

mei sahibidir.*

(Yusufun kardesjeri daha Once babalarma
kar^i yalan sdylediklerinden dolayi, bu seferki

dogrularina babalari inanmak isiemedi. Onlara,

«Hayir, sizi ncfisleriniz aldaiip hoyle bliytlk bir

ise silrilklemif Yoksa bizim scriaumizda hirsi-

zin esir olarak yakalanacagini aziz ne bilirdi?»

dedi.)

84. Onlardan yiiz c,evirdi, «Ah Yu-
sufum ah!» diye sizlandi ve kederini

igine gfimmesi yiiziinden gOzlcrinc boz
geldi.

85. (Ogullart:) «AUah'a andolsun ki

sen hSla Yusufu aniyorsun. Sonunda ya
hasta olacaksin ya da biisbutun hclak

olacaksin!* dediler.

86. (Ya'kub:) Ben sadece gam ve ke-

derimi AUah'a arzediyorum. Ve ben si-

zin bilemiyeccginiz §eylcri Allah tara-

findan (vahiy He) biliyorum, dedi.
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87. Ey ogullanm! Gidin dc Yusufu
ve kardesjni iyice ara§tinn, AUah'in
rahmctinden limit kesmeyin. Ciinkii

kSfirler toplulugundan ba§kasi AUah'in

rahmetinden iimit kesmez.

(Bunun uzerine Misir'a dtindUler.)

88. Yusufun yanina girdikJcrindc de-

diler ki: Ey aziz! Bizi ve ailemizi kitlik

basu ve biz degersiz birsermayc ilc gcl-

dik. Hakkimizi tarn tilcerek ver. Aynca
bize bagi§ta da bulun. §iiphesiz Allah
sadaka verenlcri miikSfatlandinr.

89. Yusuf dedi ki: Siz, cahilliginiz

yiiziinden Yusuf vc kardesjne yaplikla-

nnizi biliyor musunuz?

(Tcfsirlcrde belirlildigine gOre Hz. Yusufu
kuyuya alan kardesjeh. bu en ku$Uk kardcsjerinc

de daima hakarei ve cziyei cderlerdi.)

90. Yoksa sen, gercektcn Yusuf mu-
sun? dediler. O da: (Evet) ben Yu-
sufum, bu da kardesjm. (Birbirimize

kavusmayi) Allah bize lutfetti. Ciinkii

kirn (Allah'tan) korkar ve sabrederse,

§uphesiz Allah guzel davrananlann
mukSfauni zayi etmez, dedi.

91. (Kardesteri) dediler ki: Allah'a

andolsun, hakikaten Allah seni bize Us-

ui n kilmi§. Ger^ekten biz hataya d0§-

mu§uz.

92. (Yusuf) dedi ki: «Bugiin sizi kina-

mak yok, Allah sizi affeisin! O, merha-
meililerin en merhamctlisidir »

93. «§u benim gOmlegimi gOtiirun de
onu babamin yiiziinc koyun, (gozleri)

gOrecek duruma gelir. Ve biiiiin ailenizi

bana getirin.w

(Rivayete gOre Yusuf (a s.). karde$lerinc sa-

bah alqam ziyafet veriyordu. Kardes.lcri isc daha

tince ona yapuklanni haiirlayarak siktliyorlardi.

Ona bir adam gondererek dediler ki: Siz bizi sa-

bah aks,am yemcge davei ediyorsunuz, fakal biz

sana karsj yapuklanmizdan dolayi senden ulam-
yoruz. Yusuf (a.s.) da, onlara $dylc ccvapverdi:

Misirlilar $_tmdiye kadar bana hep ilk gtirdukleri

gfizleriyle bakiyorlar ve «Yirmi dirheme satil-

mis. bir kGleyi ula$ugi bu meriebeye yilkselten

Allah 'i lenzih ederiz* diyorlardi. Smicli ise sizin

sayenizde $eref kazandim. Cunkil benim sizin

kardcsjniz vc Ibrahim (a.s.) gibi bUyUk bir pey-

gambcrin lorunu oldugumu anladilar.)

94. Kafile (Misir'dan) aynlinca, ba-

balan (yanindakilere): Eger bana bu-

namts, demezseniz inanin ben Yusufun
kokusunu ahyorum! dedi.

95. (Onlar da:) Vallahi sen h&la eski

§a§kinligindasm, dediler.
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96. Miijdeci gelince, gfimlcgi onun
yiiziine koyar koymaz (Ya'kub) gflriir

oldu. Ben size: «Allah tarafindan (va-

hiy He) sizin bilcmcyeceginiz seyleri

bilirim» demcdim mi! dedi.

(Bu miijdeci Yehuda idi. «Kartli gdmlegi ba-

bama ben gOrurmils. ve onu kedere bogmu$tum,
s,imdi de bu gttmlcgi yine ben gotiireyim ve se-

vincine sebep olayim» diyerek Mistr'dan Ken'an

ihnc kadar yahnayak ba$a?ik yurtidugU rivayet

edilir.)

97. (Oiullari) dediler ki: Ey baba-

miz! (Allah'tan) bizim gunahlanmizin
affmi dile! funkii biz gergekten gii-

nahkSrlar idik.

98. (Ya'kub:) Sizin igin Rabbimden
af dileyecegim. CUnkU O cok bagi§la-

yan, pek esirgeyendir, dedi.

99. (Hep beraber Mmr'a gidip) Yu-
sufun yanina girdiklcri zaman, ana-ba-
basim kucakladi, «Giivcn icinde Al-

lah'in iradesiyle Misir'a ginn! > dedi.

(Rivayele g6re Hz. Yusufla beraber huklim-
dar ve butUn halk onlan kars,llamaya tikmislar ve

saf lulmuflardi. Kar$i kaqiya geldiklerinde Hz.
Ya'kub, Hz. Yusuf ve orada bulunan digerlcri ai-

lanndan indiler ve iki peygamber birbirini ku-
cakladilar.)

100. Ana ve babasini tahtinin iistiine

cjkartip oturttu ve hepsi onun icin (ona
kavuftuklan igin) secdeye kapandilar.

(Yusuf) dedi ki: #Ey babacigim! i§te

bu, daha Once (gordugum) riiyanin yo-
rumudur. Rabbim onu gercekle§tirdi.

Dogrusu Rabbim bana (gok §ey) lutfet-

ti. Qiinku beni zindandan gikardi ve so y-

lan beni rule kardesjerimin arasini boz-

duktan sonra sizi cfilden getirdi. §iiphc-

siz ki Rabbim diledigine liitfedicidir.

Ku§kusuz O 90k iyi bilendir, hikmet sa-

hibi dir. >*

101 . «Ey Rabbim! Miilkten bana (na-
sibimi) verdin ve bana (riiyada gorti-

len) olaylann yorumunu da ttgrettin.

Ey gOklcri ve ycri yaratan! Sen diinyada

da ahircttc dc benim sahibimsin. Beni
musluman olarak oldiir vc beni sSlihler

arasina kat!»

(Rivayel olunduguna gore Hz. Ya'kub Mi-
sir'da oglunun yaninda 24 sene ya;adikian sonra
vefat ettj. Onceden yaptigi vasiyel Uzerine na$i.

§am'da defnedilrnis. bulunan babasi lshak'in ya-

nina gdmUldll. Hz. Yusuf da babasindan sonra 23
yil daha ya$adi. Onun nas,im da Misirhlar mer-
mcr bir sandik i^me koyarak Nil'e gdmdiller. Mi-
sirhlar onu cok sevdikleri icin onun kendi mem-
leketlerinde kalmasim istcmi$lerdi. Daha sonra

Hz. Musaonun na^ini bularak babasi Ya'kub'un

yanina gdiUrilp defnem.)

102. i§tc bu (Yusuf ktssasi) gayb ha-
berlerindcndir. Onu sana vahyediyo-
ruz. Onlar hile yaparak i§lerinc karar
verdiklcri zaman sen onlann yaninda
dcgildin (kibunlan bilesin).

103. Sen ne kadar iistiine dii§sen de
insanlann cogu iman edecek degiller-

dir.
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104. Halbuki sen bunun icjn (pey-
gamberlik gorevini Ifa igin) onlardan
bir iicret isiemiyorsun. Kur'an, alemler
icm ancak bir ogiiUur.

105. GOklerdc ve yerde nice deliller

vardir ki, onlar bu delillerden ytizlerini

cevirip gecerler.

(«Ayel» kelimesi tOgane, alamet, $a$ilacak

sey ve cemaat manalarina gelir. Terim olarak,

Kur'an-i Kerim'in kisa veya uzun bir parcasi dc
mekur. Burada *ayet» kelimesi alamel, delil ve
ibret veren $ey manalarmda kullamlmi$ur. Yani
Allah'in varhgina, birligine, ilmine, kudreuhc ve
hikmetinin kem aline delalet eden, gerek insarun

kendinde, gcrekse di$ dunyada, goklcrde vc yer-

de nice delil vardir ki bunlar insanlarin nazar-i

dikkallerine sunulmu$tur. Insan oglunun ilmi,

fikri, fclsefi ve teknik hayau bu olaylarla her za-

man kar$i kar$iyadir. Buna ragmen, bu varliklan

yaraiam dU$unmeden, ibrel almadan yuz cevirir

gecer. Halbuki insan oglu. bu labial olaylan uze-

rindc dU$Unse. bunlardaki incclikleri ve bunlara
hakim olan ilahi kanunlari bulup kes,fedecektir,

dolayisiyla hem dunyada lerakki edecck, hem de
ahiretle mutlu olacaktir.)

106. Onlann cogu, ancak ortak kosa-

rak Allah'a iman ederler.

(Arabistan halkinda (ek tann inanci vardi; an-
cak ce$iUi sekillerdc Allah'a oriak kosuyorlardi.

Mekkcliler, nMelekler Allah'in kizlaridir*; bir

kisim mUfrikler de, «TaniVya yaklasmak icin

putlara tapiyoruz» derlerdi. Hirisiiyanlar. «lsa
Allah'in ogludur» derken, yahudiler de *Uzeyr
Allah'in ogludur* diyorlardi. Bdylece insanlarin
cogu Allah'a onak kosuyorlardi. Ayeite bunlara
ifarei edilmekicdir.)

107. Allah taranndan ku§auci bir

felakei gelmesi veya farkinda olmadan
kiyamctin ansizin kopmasi kar§isinda

kendilcrini emfn mi gtfrduler?

108. (Resaiiim!) De ki: «iste bu, be-

nim yolumdur. Ben Allah'a gaginyo-
rum, ben ve bana uyanlar aydinlik bir

yol iizerindeyiz. Allah'i (ortaklardan)

tenzih ederim! Vc ben onak ko§anlar-

dan dcgilim.»

109. Senden Once de, schirlerhalkm-
dan kendilerine vahycttigimiz erkekler-

den ba§kasini peygamber gOndcrme-
dik. (Kdfirlerj yeryuzunde hie, gezme-
diler mi ki, kendilerinden oncekilerin

sonunun nasil oldugunu gorsiinlcr! Sa-
kinanlar icin ahiret yurdu elbcttc daha
iyidir. HSla aklimzi kullanmiyormusu-
nuz?

(Bu ayei, uAllah. peygamber olarak melekleh
gdndcrseydi ya!» diyen kafirlere cevap olarak in-

nnslir
)

1 10. Nihayei peygambcrler umitleri-

ni yitirip de kenditerinin yalana gikanl-

diklanni sandiklan sirada onlara yardi-

mimiz gelir ve diledigimiz kimse kurtu-

lusaerdirilir. (Fakat) suclular toplulu-

gundan azabimiz asla geri ccvrilmez.

11!. Andolsun onlann (geqmis pey-
gamberler ve ummetlerinin) kissala-

nnda akil sahipleri icjn pek 90k ibretler

vardir. (Bu Kur'an) uydurulabilccek bii

soz degildir. Fakat 0, kendinden Onccki-

leri lasdik eden, her seyi acjklayan (bir

kitaptir); iman eden toplum icin bir rah-

met ve birhidaycttir.
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03)
ONUCUNCU SURE

er-RA'D

Ra'd Sure j: i. 43 ayel olup Mckkc'de mi. Mcdi-

ne'de mi indigi hakkuida ihlilaf vardir. Surenin

muhtevasi gfiz tinurie alinirsa MeJcke'de indigini

soyleyenlerin gdrt)s,u biraz daha agirlik kaza-

mr.

Surenin onu^Uncu ayeiinde gtik gurultusQ

manasina gelen «er-Ra'd» kelimesi zikredildjgi

Tj in sureye bu ad verilmt; lit.

BismiUShirTahmSnirTahirn

1. Elif. Lam. Mfm. Ri Bunlar, Ki-

tab'in Syetlcridir. Sana Rabbinden indi-

rilen haktir, fakat insanlann gogu inan-

mazlar.

2. GOrmekte oldugunuz gokleri di-

reksiz olarak ytikselten, sonra Ar$'a is-

tiva" eden, giinc§i ve ayi emrine boyun
egdiren Allah'tir. (Bunlartn) her bin

muayyen bir vakte kadar akip gkmekte-
dir. O, Rabbinize kavu§acaginiza kesin

olarak inanmaraz igin her i§i duzenleyip

Syeileri agiklamaktadir.

(Ars/a isliva hakkuida bilgi ifin A'raf suresi

54. aycle bakimz.)

3. Yen do§eyen, onda oturakli daglar

ve irmaklar yaraian ve orada biitun

mcyvclcrdcn giftcr giftcr yaratan O'dur.

Geceyi de giindiiziln Qzerine O flrtiiyor.

§iiphesiz butun bunlarda du§unen bir

toplum igin ibrctler vardir.

(Modem ilmin bir ke$fi olan bitkilerdeki *iol-

lenme olayini haber vcren bu ayet Kur'an'in

mucize oldugunun a$ik delillerinden biridir.)

4. Yeryuziinde birbirine kom§u kila-

lar, UzOm baglan, ekinler, bir kokten ve
ge§itli ktiklerden dallanmi§ hurma
agaglan vardir. Bunlann hepsi bir su ile

sulanir. (Boyle iken) yemi§lerinde on-

lann bir kismim bir kismina iistiin kila-

nz. i§ie bunlarda akillanm kullanan bir

toplum igin ibrctler vardir.

(Ayru topraktan ve ayru Sudan beslenen bilki-

lerin her birinin tadi birbirinden cok farkh olan

meyveler vermesi, Allah'in varliginui ve kudre-

linin en a^ik delillerindendir.)

5. (Resuliim! K&firlerin seni yalan-

lamalarina) §a§iyorsan, asil §a§ilacak

§ey onlann: «Biz toprak oldugumuz
zaman yeniden mi yaratilacagiz?» dc-

meleridir. i§te onlar. Rablerini inkSr

cdcnlcrdir; i§te onlar (kiyamet giinun-

de) boyunlannda tasmalar bulunanlar-

dir. Ve onlar ate§ ehlidir. Onlar, orada
ebedf kalacaklardir!
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6. (Mii§rikler) senden iyiliktcn Once

kCtUliigU cabucak istiyorlar. Halbuki
onlardan Once ibret alinacak nice azap

6mekleri gelip gecmi§tir. Dogrusu in-

sanlar kofuluk euikleri halde Rabbin

onlar icjn magfirct sahibidir. (Bununla
beraber) Rabbinin azabi da cok §iddet-

lidir.

(Mekke mUsriklcri dcdiler ki: «Ey Allah! Eger

bu Kur'an senden gclcn bir hak ise, hemen Usttl-

mtlze gttklen bir ta$ yagdir. yahut bize baska

acikh bir azap getir!» l$te ayette buna i§arei edi-

leiek, «Senden iyiliktcn Once kottilUgu cabucak

istiyorlar* denilmektedir. Esasen onlar gercekte

azap istemiyor; aksine bu stizleriyle ilihi azaba
inanmadiklanni gttsteriyor. Peygamber'in teh-

dilleriyle alay ediyorlardi.)

7. KaTirlerdiyorlarki: Ona Rabbin-

dcn bir mucize indirilseydi ya! (Halbu-

ki} sen ancak bir uyancisin ve her top-

lumun bir rehberi vardir.

(Mtlsrikler bilmiyorlardi ki. Allah izin verme-

dikcc hicbir peygamber mucize gtistcrcmezdi.

Ayette de ifade buyuruldugu Uzere, esasen pey-

gamberlerin goievi insanlari ikaz etmek, yanh$-

I aid an, sapikliktan ve haksizltktan saktndirmak-

u.)

8. Her di§inin neye gebe kalacagini,

rahimlerin neyi cksik, neyi ziyade ede-

cegini Allah bilir. Onun katinda her sey

Olgii iledir.

9. O, gOrtileni dc gOrulmeyeni de bi-

lir; c,ok biiyiiktur, yiicedir.

10. Sizden, sozii gizleyenle onu aciga

vuran, gccelcyin gizlenenJe gunduziin

yuriiyen (onun ilminde) es.it.tir.

11. Onun Oniindc ve arkasinda Al-

lah'm emriyle onu koruyan takipcjler

(melekler) vardir. Bir toplum kendile-

rindeki Ozellikleri degi§lirinceye kadar

Allah, onlarda bulunani dcgi$tirmez.

Allah bir lopluma kotuliik diledi mi, ar-

tik onun icin geri cevrilme diyc bir sey

yoktur. Onlann Allah'tan bagka yar-

dimcilan da yoktur.

(Her insanin onllndc ve arkasinda koruyucu

vc yazici melekler vardir. Bunlar insani koru-

duklan gibi amcllerini dc yazarlar. Ayette i;aret

cdilen bir diger husus da sudur: Allah bir millete

ba^kaJanna nazaran bazi OstUnlilkler ve bazi ni-

metlcr verdiginde o millet, s,imanr ve ahlakim

bozar da o nimcte liyakatini kaybederse, Allah

nimcti onlarm elinden altr, Millet kendi listun

meziyctlerini bozmadtgt mUddelce Allah verdi-

gi nimeti onlar in elinden almaz.)

12. O, size korku ve iimit iginde §im-

segi gostcrcn ve (yagmur dolu) agir bu-

luQan meydana gciircndir.

13. GOk gurultusu Allah*! hamd ile

tesbih eder. Melekler dc O'nun heybe-

tinden dolayi tesbih ederler. Onlar, Al-

lah hakkmda mucSdclc cdip dururken

O, yildmmlar gonderip onlarla diledi-

gini garpar. Ve O, azabi pek §iddetli

olandir.
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14. El acip yalvarmaya lSyik olan an-

cak O'dur. O'nun di§inda cl agip dua ct-

tikieri onlann isleklerini higbir seyle

kar$ilama7lar. Onlar ancak agzina gel-

sin diye suya dogru iki avueunu agan
kimse gibidir. Halbuki (suyu agzina gd-

tiirmedikqe) su onun agzina girccck de-

gildir. KSfirlerin duasi ku§kusuz hede-

fini 5a§irmi^tir.

15. GOklerde ve yerde bulunanlar da
onlann golgeleri de sabah ak§am isier

istcmcz sadecc Allah'a scede cdcrlcr.

16. (Resulum!) De ki: «G6klerin ve

yerin Rabbi kimdir?» De ki: «AUah'ui\»

O halde de ki: oO'nu birakip da kendile-

rine fayda ya da zarar vernie giiciine

sahip olmayan dostlar mi edindiniz?*

De ki: «K6rie goren bir olur mu hi?? Ya
da karanliklarla aydinlik csjt olur mu?»
Yoksa O'nun yarattigi gibi yaratan or-

laklar buldutar da bu yaratma onlarca

birbirine benzermi goriindii? De ki: Al-

lah her seyi yaraiandir. Ve O, birdir,

kar§i dumlamaz guc sahibidir.

17. O, gOkten su indirdi de vSdiler

kendi hacimlcrince sel olup akn. Bu sel,

lisle gikan bir kopugii ytiklenip gotiirdii.

Siis veya (diger) e§ya yapmak isteye-

rek ate§te eritlikleri §eylerden de buna
benzer kopuk olur. Isjte Allah hak ile

b&ula b5yle misal verir. K6piik atihp gi-

der. Insanlara fayda veren seye gelince,

o yeryuztinde kalir. i§te Allah boyle mi-

sailer getirir.

(Allah Teala onceki ayelte inanan) an, g&ren
kimseye. hakki aydinliga; inanmayanlan km
kimseye, batili da karanliklaxa benzetti. Bu ayei-

le ise bir baska lejbih yapu. $6yle ki: Hak ve hak

chli gdktcn men yagmura; baul ve batil ehli de su

yuzundeki kopuge bcnzctilmis.ur. Nasil ki yag-

mur yagdigmda derelerden sular akar. insanlar

ondan cesUli §ekilde faydalanirlar, kunimus, top-

raklar hayai bulur ve Loprak kaimanlannda bir i
-

kerek gbzeler halinde fis,kirir, ondan da insanlar

faydalantrlarsa, is.te hak vc hak chli de bunun gi-

bi faydalidir. Hak geldiginde dlmu§ kalpler diri-

lir, porsUmus, vicdanlar mcrhamelli obna ftzclli-

gi kazanir. Iman neticesinde sayilamayacak ka-

dar faydalar meydana gelir.

Batil ise, sclin yUzundcki kOpUge benzetil-

misur. O kopuk cabuk kaybolup gider, hicbii se-

ye de fayda saglamaz.

Aynca inananlai, sus vcya baska cs,yalar yap-

mak
i
v i n ate$te eritilen altin, gumu;. bakir ve

benzeri madenlere benzetilmi^tir ki bunlar ger-

cekien faydali §eylcrdir. Bu madcnlcr critildigi

/aman meydana gelen artiklar vardir ki bunlar

bir deger ta^tmaz. Is,te baul ve ban! ehli de bunla-

ra lesbih edilmis.lir.)

18. i§te Rablerinin emrine uyanlar

icin en giizel (mukdfat) vardir. Ona uy-

mayanlara gelince, eger yeryiiziinde

olardann tiimu ile bunun yaninda bir

misli daha kendilerinin olsa, (kurtul-

mak iqin) onu mutlaka feda ederler. i§-

te onlar var ya, hesabin en kotusu onla-

radir. Varacaklan yerde echennemdir.

O ne kOlii yataklir!
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19. Rabbinden sana indirilenin hak
oldugunu bilen kimse, (inkdr eden) kOr

kimse gibi olur mu? (Fakat bunu) an-

cak akil sahipleri anlar.

20. Onlar, Allah'in ahdini yerine geti-

renler vc vcrdiklcri sozti bozmayanlar-

dir.

21. Onlar Allah'in gtfzclilmesini em-
retugi seyleri gozeten, Rablerindcn sa-

kinan vc kotii hcsaptan korkan kimse -

lerdir.

; Ayetieki "Allah'in gOzetilmesini cmretligi

$eyler»den maksai lefsircilerc gdrc akrabalik

baglanni silrdiirmek. mllminlerle dostluk ve bir-

lik haJindc ya^amak gibi ailevi ve i^timai vazife-

Ierdir.)

22. Yinc onlar, Rablcrinin nzasini is-

tcycrck sabreden, namazi dosdogru ki-

lan, kendilerine verdigimiz nziklardan

gizli ve acik olarak (Allah yolunda)
harcayan vc kotulugii iyilikle savan

kimselerdir. i§tc onlar var ya, diinya

yurdunun (gttzel) sonu sadccc onlann-

dir.

23. (O yurt) Adn cennetleridir; oraya

babalanndan, esjcrinden ve gocuklann-

dan sfilih olanlarla bcrabcr girecekler,

mclcklcr dc her kapidan onlann yanma
varacaklardir.

24. (Melekler:) Sabrettiginize kar§i-

lik size selam olsun! Diinya yurdunun
sonu (cennet) ne giizeldir! (derler).

25. Allah'a vcrdiklcri sOziJ kuvvetle

pcki§tirdikten sonra bozanlar, Allah'in

riayei edilmesini emrctiigi scylcri (ak-

rabalik baglanni) terk edenler vc ycr-

yiiziinde fesat cikaranlar; i§tc ISnet on-

lar icjndir. Ve kfltii yun (cehennem)
onlanndir

26. Allah dilcdiginc nzkmi bolla$unr

da daraitir da. Onlar diinya hayatiyla si -

mardilar. Oysa ahireiin yamnda diinya

hayati, gecici bir faydadan baska bir §cy

degildir.

27. KSfir olanlar diyorlar ki: Ona
Rabbinden birmucizc indirilmeli degil

miydi? Dc ki: Kuskusuz Allah diledigi-

ni saptinr, kcndisine yOneleni de

hidayctc erdirir.

28. Bunlar, iman edenler ve goniillcri

Allah'in zikriyle siikOnete erenlerdir.

Bilcsiniz ki, kalpler ancak Allah'i an-

makla huzur bulur.
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29. Iman edip iyi isjer yapanlara ne

muilu! Vanlacak guzel yurt da onlar

igindir.

30. (Ey Muhammed!) Boylece seni,

kendilerinden Once nice ummetlcrin
gelip gegtigi bir iimmete gonderdik ki,

sana vahycttigimizi onlara okuyasin.

Onlar Ratiman'i inkSr ediyorlar. De ki:

0 benim Rabbimdir. O'ndan ba§ka lann

yoktur. Sadece O'na tcvckkiil etlim ve

donu§ sadece O'nadir.

31. Eger okunan bir Kitapla daglar

yurtitulseydi veya onunla yer pargalan-

saydi, yahut onunla Glitter konu§iurul-

saydi (o Kitap yine bu Kur'an olacakn).

Fakat btlliln i§ler Allah'a aittir. tman
edenler hSla bitmedtler mi ki, Allah di-

leseydi btitiin insanlan hidayete erdirir-

di? Allah'm vddi gelinceye kadar inkHr

edenlere, yapuklanndan dolayi ya ansi-

zm biiyuk bir bcla" gelmeye devam ede-

cek veya o belS cvlcrinin yakinina ine-

cek. Allah, vSdinden asla dOnmez.

(Rivayet olunduguna gore. Resulutlah (s.a.)

Mekkc kifuicrine Islam i anlaitigi bir gun. mtl$

-

rikterden Abdullah b. Omcyyc el-Mahzumi
adinda birisi dedi ki: «-Mekke'nin $u iki dagi bizi

90k sikiyor, bunlari huradan kaldir da yerimiz

geniflesin. O daglar in aiasindan irmaklar akn,

ziraata elveri$li verier ac.. atalarimizdari 6lmu§
olan falan vc falan gahislan dirilt de sSylesinler

bakalim, senin sbylediklerin dogru mu degil

mi?» Iflc bunun Uzerine yukandaki ayet irtdi. Ve
onlara bildirildi ki, peygamber gbndermek ve

Kur'an indirmckten maksai bu sizin dedikleriruz

degildir. Bununla berabcr herhangi bir kitap va-

silasiyla 6yle $eyler yapilacak olsaydi yine bu
Kur'an ile yapilirdi. Am a Kur'an'in indirilmesuv

deki hikmet ve gaye her $cydcn Once insanlari

hidayete erdirmek. kalpleri Allah'm zikri ile tai-

min vc tenvir etmektir.)

32. Andolsun, senden Gnceki pey-

gamberlerle de alay edildi de ben inkar

edenlere miihlct vcrdim, sonra da onlan

yakaladim. (Gorseydin ki) azabim na-

silmi§!

33. Herkesin kazandigini gozctlcyip

muhafaza eden, (hie boyle yapamayan
gibi olur mu?). Onlar Allah'a ortaklar

kogtular. De ki: *Onlara ad verin (onlar

necidir?). Yoksa siz Allah'a yeryuzun-

dc bilcmeyecegi bir §eyi mi haber veri-

yorsunuz? Yahul bo§ laf mi ediyorsu-

nuz?» Dogrusu inkSr edenlere hilcleri

siislii gosterildi ve onlar dogru yoldan

alikonuldular. Allah kimi saptinrsa ar-

tik onu dogru yola iletecek yoktur.

34. Dunya hayatinda onlara sadece

bir azap vardir, Ahiret azabi ise daha
§iddetlidir. Onlan Allah'tan (onun aza-

btndan) koruyacak kimse de yoktur.
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35. TakvS sahiplcrine vSdolunan ccn-

netin Ozelligi (§udur): Onun zeminin-
den irmaklar akar. Yemisjeri ve golgesi

siireklidir. I§te bu, (kotiiluklerden) sa-

kinanlann (mutlu) sonudur. KaTirlerin

sonu ise ate§tir.

36. Kendilerine kitap verdigimiz

kimseler, sana indirilene (Kur'an'a) se-

vinirler. Fakal (senin aleyhinde birle-

§en) guruptardan onun bir kismini

inkSr cden de vardir. De ki: «Bana,

sadece Allah'a kulluk etmem ve O'na
ortak ko§mamam emrolundu. Ben yal-

niz O'na gaginyorum ve d6nti§ de yalmz
O'nadir.

37Ve boylece biz onu Arapga bir ho-

kum (hihnetli bir soz) olarak indirdik.

Eger sana gelen bu ilimden soma, onla-

nn arzulanna uyarsan, (i$te o zaman)
Allah tarafindan senin ne bir dostun ne

dc koruyucun vardir.

38. Andolsun senden Once de pey-

gambcrlcr gondcrdik ve onlara da ester

ve gocuklar verdik. Allah'in izni olma-

dan hicbir peygamber i$in mucize getir-

me inikam yoktur. Her muddelin (yazil-

digt) bir kitap vardir.

(Her vakit ve mOddeiin ADah kaiinda ayn ayn

bir yazist, hikmel geregi verilmi$ dzel bir hiikmil

vardir. Bu muddet icerisinde kurtuluja ermek ve-

ya azaba musiehak olmak i$in insanlara miihlet

ve milsaade verilmi^lir.)

39. Allah diledigini siler. (diledigini

de) sabit birakir. Buitln kitaplann ash

onun yamndadir.

(Allah Teala, kaldtrmak istedigi dini bir hilk-

mil kaldirir, diledigi ba^ka bir hOkmU onun yeri-

ne koyar veya indirmi§ oldugu hllkUmlcri oldufcu

gibi ibka eder. Kainatla birlakim $eyleri yok
cderken bazilanru da oldugu gibi birakir. Neiice

iiibaxiyle her sey O'nun elindedir. O, daima dile-

digini yapma gUcilne sahiptir.)

40. Biz, onlara vfidettigimizin (aza-

btn) bir kismini sana gCstersekde veya

(ondan once) seni oldiiriirsek de sana

ancak (AUah'in emirlerini) teblig ct-

mek diiser. Hcsap yalmz bize aitiir.

41. Bizim, yerytizune gelip, onu ugla-

nndan eksilttigimizi gormedilcr mi?
Allah (diledigi gibi) hiikmedcr, O'nun
hukmilnii bozacak kimse yoktur. Ve O
hesabi cabuk gOrendir.

(Ayetie zikjedilen, yerin ucjannin eksilulme-
si olayiru tinceki mUfessirlcr, mecazi manayi na
zan nibara alarak, kafirlerin memleketlerinin

felhi ile onlann lopraklannin azalmasi. muslU-

manlarmkinin ise cogalmasi fekJinde yorumla-

rm;lardtr. Ancak iyetin hakiki manasim g&zb-

nllne alirsak, ycrui uc)armdan eksiltilmesi, eroz-

yon dedigimiz topragin yagmur, sel ve rilzgar gi-

bi ubii gilclerin elkisiyle yerinden kaymasi, dag

larin ve lepelerin a$inmasi geklinde yorumlana-

bilecegi gibi, yer kilresinde meydana gelcn olay-

lar nelicesinde kUrenin hacm inin noksanla^masi

;eklindc dc yorumlanabilir.)

42. Onlardan oncekilerde (peygam-
berlerine) tuzak kurmusUrdi; halbuki

butiin tuzaklar Allah'a aittir. funku O,

herkesin ne kazanacagini bilir. Bu yur-

dun (diinyamn) sonunun kimin oldu-

gunu yakinda kSflrler bileceklerdir!
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43. KSfir olanlar: Sen resfll olarak
gi5ndcrilmi§ bir kimse dcgilsin, derler.

De ki: Benimle sizin aranizda §ahit ola-

rak Allah ve yaninda Kitab'in bilgisi

olan (Peygamber) yeter.

(14)

ondorduncu sure
Ibrahim

Ibrahim suresi. 52 ayet olup 28 vc 29. ayeiler

Mcdinc'dc, digerleri Mekke'de inmi$iir. 35-41.

ayeiler Hz. Ibrahim'in duasim ihiiva eiti$i icin

sureye bu ad verilmi$tir.

B i sm i 11Sh i rrahmSn i rrahfm

1. Elif. lim. Rl (Bu Kur'an), Rable-
rinin izniyle insanlan karanhkJardan

aydmliga, yani her §eye galip (ve) ov-
giiye lSyik olan Allah'in yoluna ^ikar-

man igin sana indirdigimiz bir kiiaptir.

2. O Allah ki, goklerde ve yerde ne
varsa hepsi O'nundur. §iddctli azapian

dolayi kSfirlerin vay haline!

3. Diinya hayatim ahirete lercih eden-
ler, Allah yolundan alikoyanlar ve onun
egriligini isteyenler var ya, i§te onlar

(haktan) uzak bir sapiklik igindedir-

ler.

4. (Allah'in emirlerini) onlara iyice

ac,iklasin diyc her peygamberi yalmz
kendi kavminin diliyle g6nderdik. Ar-

tik Allah dilcdigini saptinr, dilcdigini

de dogru yola iletir. fiinkii O, gtig ve
hikmet sahibidir.

(Her pcygamberin ancak kendi kavminin di-

liyle gdnderilmif olmasi, bUHln insanlardan tek

birdil ilc. mescla Arapca ile anja^malarirun, yal-

varip ntyazda bulunmalannin islcnmcdigmi
gOsterir. Zalcn bir ayei-i kerimede de konu$ulan
dillerin muhlclif olmasi dahi Allah'in varhgimn
ve kudreiinin delillerinden sayilmi§tir. Bunun
yanjnda bu ayet-i kerimenin i$arei elligi dnemli
noklalardan birisi de. Halck'a davel ile ugra§anla-

rin icinde bulunduklan loplumun dilini 90k iyi

bilmelcri gerckiigi hususudur.)

5. Andolsun ki Musa'yi da: Kavmini
karanliklardan aydmliga $ikar ve onla-

ra Allah'in (gegmi§ kavimlerin ba$tna
getirdigifeldket) giinlerini hatirlat. di-

ye mucizclcrimizle gonderdik. §Uphe-
siz ki bunda 90k sabirli, cok §iikreden

hcrkes icin ibreiler vardir.
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6. Hani Musa kavmine demi§ti ki:

«AHah'tn iizcrinizdeki nimctini haiirla-

yin. CtinkU O, sizi igkencenin en kOtu-
siinc surmekte vc ogullanruzi kesip, ka-
dinlannizi (kizlarinizi) birakmakta
olan Firavun ailesindcn kunardi. i§te bu
size anlatilanlarda, Rabbinizden biiyiik

bir imtihan vardir.»

7. «Hatirlayin ki Rabbiniz size: Eger
siikrederseniz, elbetie size (nimetimi)
amracagim ve eger nankOrliik ederse-
niz hi? sUphcsiz azabim cok sjddeilidir!

diyc bildirmisti.*

8. Musa dedi ki: «Eger siz ve ycryii-

ziindc olanlann hepsi nanktirlilk etse-
niz, bilin ki Allah gercektcn zengindir,

hamdedilmeye 15yiktir.»

9. Sizden Oncckilerin, Nuh, Ad ve
Scmud kavimlcrinin ve onlardan sonra-
kilerin haberleri size gelmedi mi? Onla-
n Allah'ian baskasi bilmez. Peygam-
berleri kendilerine mucizeler gctirdi de
onlar, ellerini peygambcrlerinin agizla-

nna bastilar ve dcdilerki: Biz, size gOn-
derileni ink5r enik ve bizi kendisine ca-

girdiginiz seyc kar§i dcrin bir kusku
icjndeyiz.

(lbn Mes'ud bu ayeti okudugu zaman «Neseb
alimleri yalancidirlar* dcrdi. Yani onlar nesep-
leri bildikierini iddia ederlerken Allah bunu red-
dediyor. lbn Abbas da -Adnan ile Ismail arasui-

da bilinemeyen oiuz baba (balm) mevcutlur*
derdi. Buna gOre ayeiin manasi. -Onlar o kadar
fazla idiler ki. sayilarini Allah'ian baska kimsc
bilcmez- demck olur.)

10. Peygamberieri dedi ki: GOkleri ve
yen yaratan Allah hakkinda §iiphe mi
var? Halbuki O, sizin giinahlanmzdan
birkismim bagi§lamak ve sizi muayyen
bir vakie kadar yasatmak igirt sizi (hak
dine) caginyor. Onlar dedilcrki: Sizde
bizim gibi bir insandan baska bir §ey de-

gilsiniz. Siz bizi atalanmizin lapmi§ ol-

dugu seylerdcn dOndiirmek istiyorsu-

nuz. Oyleysc bize, apacik bir delil geti-

rin!

(Onlar kendilerine bildirilcn bunca a?lk delil-

lere, hilccetlere ve mucizclere kani olmayarak
inailari ylizunden daha bas,ka mucizeler, hatta

kendilerini kahredceek felakellcr isiiyorlar ve
mucizelerle adeia egleniyorlardi.)
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11. Peygamberlcri onlara dediler ki:

«(Evet) biz sizin gibi bir insandan ba§-

kasi degiliz. Fakat Allah nimetini kulla-

nndan diledigine liitfeder. Allah'in izni

olmadan bizim size birdelil getirmemi-

ze imkSn yoktur. Muminler ancak Al-

lah'a dayansinlar.»

12. «Hem, bize yollanmizi gOstcrmi§

oldugu haldc nc diyc biz, Allah'a day Li-

nip guvenmeyelim? Sizin bize verdigi-

niz eziyete elbette katlanacagiz. Tcvck-

kiil edcnler yalniz Allah'a tevekkulde

sebat etsinler.»

13. K3fir olanlar peygamberlerine

dediler ki: «Elbette sizi ya yurdumuz-

dan cikaracagiz ya da mutlaka dinimize

dOncccksiniz!» Rableri de onlara: «<Za-

limleri mutlaka helak edecegiz!* diye

vahyetti.

14. Ve (ey inanantar!) Onlardan son-

ra sizi mutlaka o yerde ycrle§tirece|iz.

I§te bu, makamimdan korkan ve tchdi-

dimden sakinan kimselere mahsustur.

(Bu ayeiie Hz. Peygamber'in de memlekeiin-

den hicret cdeccginc, fakai sonunda onu cikaran-

larin yurduna malik olacagtna bir i;are( var-

dir.)

15. (Peygamberler) fetih istediler

(Allah da verdi). Her inatci zorba da

hiisrana ugradi.

16. Ardindan da (o inatqi zorbaya)

echennem vardir; kendisine irinli su ici-

rilecektir!

17. Onu yudumlamaya Qali§acak, fa-

kat bogazindan ge^iremeyceck ve ona
her yandan Oliim gelecek, oysa o olecek

degildir (ki azaptan kurtulsun). Bun-
dan otede sjddctli bir azap da vardir.

18. Rablcrini inkarcdcnlcrin durumu
(§udur): Onlann amelleri firtmah bir

giinde riizgSnn sjddctle savurdugu kille

benzer. Kazandiklanndan hi^bir scyi

elde edemezlcr. iyiden iyiye sapitma is-

le budur.

(Allah Teala kafirlerin amcllcrini, firlinali

bir gtinde ruzgann s,iddeile savurdugu bir klllc

ben/euneklcdir ki onlann ameli ne kadar iyi ve

90k olursa olsun. sonuc iubariyle ahirelie fayda

vcrmeycccktir. f^iinku Allah Teala. insanlan.

Once kendisine ve gondcrdigi peygamberlerin

lilmune iman ile milkellef tutmakta olup sevap

ve mUkafati bundan sonra verecegini bildir-

mekledir. Dolayisiyla imam olmayanlar, yap-

liklan iyi isjerin kar§ihguu dUnyada iken ahrlar,

ama ahireue onlara verilecek hi9bir sey yok-

lur.)
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19. AUah'in gOkleri ve yen hak ile ya-

ratiigini gOrmedin mi? O dilersc sizi or-

ladan kaldinp yepyeni bir halk getirir.

20. Bu, Allah'a gug degildir.

21. (Kiyamet giinunde) hepsi Al-

lah'in huzuruna cikacak ve zayiflar o
biiyiikliik taslayanlara diyecekler ki:

«Biz sizin tabilcrinizdik. §imdi siz, Al-

lah'in azabindan herhangi bir seyi biz-

den savabilir misiniz?» Onlar da diye-

cekler ki: «(Ne yapalim) Allah bizi

hidaycte erdirseydi biz de sizi dogru yo-

la ilelirdik. $imdi sizlansak da sabrctsck

de birdir. fiinku bizim icin sigmacak
bir yer yoktur.»

22. (Hesaplan gdruliip) i§ bitirilince,

seytan diyecek ki: «§iiphcsiz Allah size

gercek olani vSdetti, ben de size vSdet-

tim ama, size yalanct ciktim. Zatcn be-

nim size kar§i bir giiciim yoktu. Ben,
sadece sizi (inkdra) cagirdim, siz de
benim davetime hemen kosjunuz. O
halde beni yermeyin, kendinizi ycrin.

Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni

kurtarabilirsiniz! Ku§kusuz daha Once
ben, beni (Allah'a) ortak ko§mamzi
reddettim.» §iiphcsiz zalimler icjn elem
verici bir azap vardir.

23. iman edip de iyi isjer yapanlar,

Rablerinin izniyie icindc cbcdi kala-

caklan ve zemininden irmaklar akan
cennetiere sokulacaklardir. Orada (bir-

birleriyle) kar§ila§tikga sOyledikleri

«sclam» dir.

(Selam, her ttirlU kditUuklerden, me^aklcai,

mihnet, kusur ve afcllen kurtulmak dcmektir.
MUminlcr hem dunyada, hem de ahireue kar$i-
la.'jiikl jii zaman birbirlerine bfiyle bir duada bu-
lunurlar.)

24. GOrmcdin mi Allah nasil birmisal

geiirdi : Giizel bir s6zu, kflkii (yerde)

sabit, da! I an gokte olan giizel bir agaca
(benzem).

(GOzcl so/ gtizel agaca benzeiiliyor. Cilnktl

a|acin diri k almas i icin nasil sulanmaya, bakil

may a ihcyac i varsa. burildi buluruTiadan kuruxsa
kalptcki iman agaci da boy led ir. Eger sahibi fay-

dali ilim. sahih amel, zikir ve tefekktirle her za-

man bakip onu gttzetmezse kuruyabilir. Bir

had is -i s.erifte: aElbise nasil yipramr eskirse,

kalpteki iman da Oylece yipramr, eskir. O halde

imammzi daima tazeleyin* denerek bu gercek

dikkailerimize sunulmustar.)
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25. fO agag). Rabbinin izniyle her

zaman yemisjni verir. Ogut alsinlardiye

Allah insanJara misaller getirir.

(Bir Onceki ayette Allah Tcali, gUzel so/.ii, gii-

zel agaca ben/eurusii funky gUzcl sozun mcy-
vesi guzel amel; gilzcl agacui Urunu de faydali

meyvcdir. Mufessirlerin a?iklamalanna gttre

gUzel sozden malesat, kelime-i sehadetiir. Bu ke-

lime di$ia ve ic,te daima gUzcl amcllcrin meydana
gelmesine sebep olur. Allah in rizi olacagi her

gtlzel is,, bu kelimenin meyvesidir. AsagidaJci

ayelie gecen «kfllu kelime>ye gelincc o da, Al-

lah'i inkar etmekiir. Bu kelime her ttlrlu fitnenin,

fesadin, felaket vc musibclin kaynagidir. KdtU
sdz, hem dunyada. hem de ahiretle insanui fcla-

ketlere sUrUklenmesinc sebep olur. Dolayisiyla

asagidaki ayette de kotd sdz, kbtu bir agaca les.-

bih edilmis, lir.)

26. KOlu bir sOziin misali, gtivdesi

yerden kopanlmi§, o ytizden ayakta

durma imkani olmayan (kotii) bir agaca

benzcr.

27. Allah TcOlS saglam sOzle iman
edcnlcri hem diinya hayatinda hem de
ahirelte sapasaglam lutar. Zalimlcri isc

Allah saptinr. Allah dilcdigini yapar.

28. Allah'in nimetine nankOrliikle

kar§itik veren ve sonunda kavimlerini

hclSk yurduna siiriikleyenleri gOrmedin
mi?

29. Onlar echenneme girecekler. O ne
kOUi karargdhtir!

30. (Insanlari) Allah yolundan sap-

tirmak icin O'na ortaklar ko§tular. De
ki; (istediginiz gibi) ya§ayin! Ciinkii

dCniisuniiz atesedir.

31. Iman eden kultanma sOyle: Na-
mazlanni dosdogru kilsinlar, kendisin-

de ne ah§-veri§, ne de dostluk bulunan
bir gun gelmeden Once, kendilerine ver-

digimiz nziklardan (Allah iqin) gizli-

a^ik harcasinlar.

32. (O dyle lutufkdr) Allah'tir ki,

gfiklcri ve yen yaratu, g6kten suyu indi-

rip onunla nzik olarak size turiii mcyve-
ler (, ikardi; izni ile denizde yuziip gil-

mclcri igin gemileri emrinize verdi; ne-

hirleri de sizin (yararlanmantz) icjn

akmi.

33. Diizcnli scyrcden gunesi ve ayi si-

ze faydali kildi; geceyi ve giindiizii de
isiifadcnizc verdi.
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34. O size istediginiz her seyden ver-

di. AUah'in nimctini sayacak olsaniz sa-

yamazsmiz. Dogrusu insan gok zalim,

\ok nankCrdur!

35. Hatirla ki Ibrahim soyle derni§ti:

«Rabbim! Bu sehri (Mekke'yi) emni-
yetli kil, beni vc ogullanmi putlara lap-

maktan uzak lul!»

36. «Qjakii, onlar (putlar), insanlar-

dan bircogunun sapmasina sebep oldu-

lar, Rabbim. §imdi kim bana uyarsa o
bendendir. Kirn dc bana kar§i gelirse,

amk sen gercekten cok bafi§layan, pek
esirgeycnsin.»

(Hz. Ibrahim, Allah Tcali'nin putpcrcsileri

bagisjamayacagini henuz bilmiyordu. Onun i$in

onlann da bagistanmasim temenni elli. MUsrik-
lerin hagi^lanmayacagim anladiklan soma aruk
onlann affi 19m dua clmcdi.)

37. «Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Na-
mazi dosdogru kilmalan icin ben, nes-

limdcn bir kismini senin Beyt-i Ha-
rem'inin (Kdbe'nin) yanmda, ziraat ya-

pilmayan bir vSdiye yerlesrtrdim. Amk
sen de insanlardan bir kismirun g6niille-

rini onlara mcylcdici kil ve meyveler-

den bunlara nzik ver! Umulur ki bu ni-

mellere §ukredcrlcr.»

(Rivayel edildigine gflre Hz. Ibrahim'in ham-
mi Sare'nin Hacer ismindc bir cariyesi vardi.

Onu kocasi Hz. Ibrahim'e verdi ve Ibrahim
(a.5.)in ondan Ismail adinda bir oglu dilnyaya

geldi. Hz. Ibrahim on Ian alarak Mekke'ye gtirtlr-

dU. Kabcyakmlarmda bir yere iskancUi. Mekke
su.su z, forak vc kayalik bir yerdi. Allah Teala,

Hz. Ibrahim'in duaswi kabul clti. Orada zemzem
diye anilan su fifkudi.)

38. «Ey Rabbimiz! §iiphesiz ki sen
bizim gizleyecegimizi de aciklayacagi-

mizi da bilirsin. Ciinkii ne yerde ne de
gOkte higbir sey Allah'a gizli kalmaz.»

39. «ihtiyar halimdc bana ismail'i ve
ishak'i Iiitfeden Allah'a hamdolsun!
§iiphesiz Rabbim duayi i§itendir.»

(Rivayete gdre Ismail (s.s.) dogdugu zaman
babasi 99 yas.uida idi. Ishak (a.s.) dogdugunda da
1 12 yas,inda idi. Ishak Pcygamber, Ismail'den 13
sene sonra Sare'den dUnyaya gclmis.tir.)

40. «Ey Rabbim! Beni ve soyumdan
gelecekleri namazi dcvamh kilanlar-

dan eyle; ey Rabbimiz! Duami kabul

et»»

41. «Ey Rabbimiz! (Amellerin) he-

sap olunacagi gun beni, ana-babami ve
miiminleri bagi§Ia!»

42. (Resuliim!) Sakin, AHahi zalim-

Icrin yapnklanndan habersiz sanma!
Ancak, Allah onlan (cezalandirmayi),

korkudan gOzlerin di§an firlayacag^i

birgiinc crteliyor.
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43. Zihinleri bombo§ olarak kendile-

rinc bile dOniip bakamaz durumda, gflz-

leri gOge dikilmis. bir vaziyette kosar-

lar.

44. Kendilerine azabin gelecegi, bu
yiizden zalimlcrin: «Ey Rabbimiz! Ya-
kin bir muddeie kadar bize siire ver de
senin davetine uyalim ve peygamberle-
re tSbi olahm* diyecckleri gun hakkm-
da insanlan uyar. (Onlara denilir ki:)

«Daha Gnce, sizin icjn bir zevfil olmadi-

gma, yemin eimemi§ miydiniz?»

45. «(Sizden once) kendilerine zul-

medenlerin yurtlannda oturdunuz. On-
lara nasil muamele etligimiz size apacik

belli oldu. Ve size misaller de ver-

dik.»

46. Hilelerinin cezasi Allah katinda

(malum) iken, onlar, tuzaklanni kur-

mu§lardi Halbuki onlann hilclcriyle

daglar yerinden gidceck dcgildi!

(Nihayel onlum hilclcri de Allah'm iznine

baghdir. O i/in vermedikten soma hicbir hile ne-

lice vermez.)

47. O haldc, sakm Allah'in peygam-
berlerine verdigi stizden cayacagim
sanma! CUnkii Allah muLlak ustundtir,

kimsenin yaptigini yanina birakmaz.

48 . Yer baska bi r yer, gflkler de (ba§-

ka gdkler) halinc geiirildigi, (insanlar)

bir ve giiciine kar§i durulamaz olan Al-

lah'm huzuruna giktiklan gun (Allah

biitiin zalimlerin cezastnt verecektir).

(wYerlerin ba$ka bir yer, gttklcrin de ba$ka
gbkler olmasi" konusunda yapilan yorumlar ara-

sinda sun] jt da vardir: Yer ale$e. gokler de cen-

nete donU$ccck. yer gttmUg gibi bembeyaz, Uze-
rindc kan dbkUtmcdik, gUnah i$lenmedik bam-
ba$ka bir yer otacak. Ibn Abbas'lan bir rivayele

gore de yer yine bu yerdii. Ancak sifadari dcgi$e-

cek. Kisaca daglan yurUyecck. dcnizleri yanla-

cak. her laraf dUz olacak, egrilik bugnilUk gdrill-

meyecektir.)

49. O giin, giinahkSrlann zincire vu-

rulmus, oldugunu gCriirsun

50. Onlann gOmlekleri katrandandir,

yuzlerini de atc§ buriirncktcdir.

51. Allah herkese kazandigmin kar$i-

ligiro vermek igin (onlari diriltecektir
.)

Ku§kusuz Allah, hesabi c,abuk gflren-

dir.

52. i§ie bu (Kur'an), kendisiyle uya-

nlsinlar, AUah'in ancak bir lek Tann ol-

dugunu bilsinler ve akil sahiplcri iyice

dii§uniip ogiit alsinlar diye insanlara

(gdnderilmi§) bir bildiridir.
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05)
ONBE§INCi SURE

el-HICR

Hicr surest, 99 ayei olup 87'si Medine'de, di-

erleri Mekke'de inmistir. Hicr, bir yer adtdir.

0-84. ayeilerde Hicr'dcn bahsedildigi ic;in sure-

ye bu ad verilmis.iir.

B i sm iUSh inahman i rrah 1m
1. Elif. Lam. Rl Bunlar Kitab'in vc

apagik bir Kur'an'in ayetleridir.

2. InkSr edcnlcr zaman 7.am an, ke§ke

biz de mOsliiman olsaydik, diye arzu

cdcrler.

(lnkar edcnlcrin zaman zaman bu arzuyu ia$i-

m alarma ragmen yine de iman cimemis. olmalan-

nin sebebi, onlarin dttnya menfaatlerine du$k\ln

olmalan. kfittiluk ve inkarlariyla $arUanmi$ bu-

lunmalandir. Ayelten, kifuierin ahirelle «Ke;kc
dunyada iken iman elmi$ olsaydik!* diye hayif-

lanacaklan da anla$ ilabilir.)

3. Onlan birak; yesinler, eglensinler

ve bo§ iimii onlan oyalayadursun. (Kd-
tti sonucu) yakinda biicccklcr!

4. HelSk ettigimiz hujbir Ulke yoktur

ki hakkinda (bizce) bilinen bir yazgi ol-

masin.
(Gerek arazisini yere batirmak ve gerekse hal-

kmi yok etmek suretiyle veya bask a afetlerle

helak edilen memlekeilerin hicbiri, kdnlkSrilne.

tesadUfi olirak helak edilmis, degildir. Allah tara-

findan layin ve lakdir edilip levh-i mahfuz'da

yazilmis, sa^maz, unululmaz ve gaflcl edilmcz
bir yazi geregince helak olmuslardir. Demek ki,

devlet ve millctlehn de fertler gibi takdir edilmis,

belli omUrlcri vudir. Fertler dogdugu. geli$ligi,

ihtiyarladigi nihayel Oldilgu gibi, devlederde ku-

rulur, geli^ir ve ruhayet Allah'in lakdir ettigi gun
gelir.ee yikilip larihe kansirlar. Fertler gibi bun -

lann da bazilari uzun dmOrlu, bazilari ise kisa

omQrlu olur.)

5. Higbir millei, ecelinin oniine ge$e-

mez, ve onu geciktiremez.

6. Dediler ki: «Ey kendisinc Kur'an

indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka
birmecnunsun!»

7. «Eger dogru sOylcycnlerdcn idiy-

sen, bize melekleri getirmeliydin.*
(Eski Araplar $airin cinden ilham aldigina ina-

nuiardi. Resulullah. belagat ve fesahai bakimin-

dan siirdcn ve edcbi ncsirden daha Ustun bir kiurp

gclirdigi icin ona emecnun fair* dediler.)

8. Biz melekleri ancak hak ile indiri-

riz. O zaman onlara muhlet verilmez.

9. Kur'an
1

! kesinlikle biz indirdik; el-

bette onu yine biz koruyacagiz.

(Bu ayet acikca gdslermcktcdir ki. Kur'an i

Kerim Allah'in korumasi altindadir ve kaybol-

maksizin, en ufak bir tahrife ugramaksizin
kiyameie kadar aslim muhafaza edecektir.)

10. Andolsun, senden tinceki millet

ler arasinda da elgiler gonde rdik

11. Onlara bir pcygambcr gclmcyc-
dursun, hemen onunla alay eaerlerdi.

12. i§te boylccc biz onu, (inkdrahgi)

suglulann kalplcrinc sokanz.

13. Oncekilerin ba§ina gelenlerden

dcrs almalan gerekirken onlar hala bu-

na (Kur'an'a) inanmiyorlar.

14, 15. Onlara gokten bir kapi ar;sak

da oradan yukan giksalar, yine de
«G0zlerimiz boyandi, daha dogrusu bi-

ze bilyti yapilmi§tir» derler.
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16. Andolsun, biz gOktc birtakim
burglar yarattik ve seyr edenler icin onu
siisledik.

(Burc. aslinda yliksek kd$k dcmckiir. Gdkyii-
zunde dzel bir $ckilde ioplanmi$ olan birtakim
yildizlar kiimesine de bu manada bur$ deruJir Bu
kumelerin me$hurlan oniki (ane olmakla bera-
ber, ayet-i kerimcdc «buruc kelimesi. nckre ve
cogul olarak zikredildtgine g6re. gdkyuz-unde
daha kc

f
fcdilmemi$ bir 90k yildiz kumelerinin

var olduguna i$aret edilmcktedir.)

17. Onlan, tasjanmis, (kovulmu$) her
§eytandan koruduk.

18. Ancak kulak hirsizligi edcn mus-
tesna. Onun da pesjne acik bir alcv siilu-

nu du§mu§tur.

19. Yen uzalip yaydik, orada sabit

daglar yerle§tirdik, yine orada mikian
ve olcilstl beiirli olan seyler bitirdik.

20. Orada hem sizin icin hem de nzik-

lan size ait olmayanlar igin (gerekli)

gecim vasitalan yarattik.

21. Her seyin hazineleri yalniz bizim
yanimizdadir. Biz onu ancak belli bir
rjlciiylc indiririz.

22. Biz, riizgflrlan a§ilayici olarak
gonderdik ve gOktcn bir su indirdik de
onunla su ihtiyacinizi kar§iladik. (Biz
bunlan yapmasaydik) siz onu (yeterli)

suyu depolayamazdiniz.

(Ayeiic riizgarin bir ajjilayici olarak gbndcTil-
digi ifadc edilmektedir ki, bugtin ilim. yagmurun
yagmaswda riizgarin bllytlk rol oynadigim; ayni
zam anda bilkilcr Uzerinden eserken, onlarin cr-

kek lohumlarini di$t tohumlannin Uzerine kon-
durmak sureliyle onlari a§iladigiru isbat etmek-
tcdir. Bu ayetie ayrica, gdkien inen sularin ycr
kaimanlannda slok cditdigt ve buralardan insan-
ligin ihiiyaci kar$ilandigi ifadc edilmekledir.)

23. §uphesiz biz diriltir ve biz fjlduru-

riiz! Ve her seyc biz vSris oluruz.

24. Andolsun biz, sizden once gelip

geccnleri de biliriz, geri kalanlan da bi-

liriz.

25. §iiphesiz Rabbin onlan (kiya-
mette) toplayacaktir. Cunku 0, hakf-

mdir, alfmdir.

26. Andolsun biz insam, (pi$mi$) ku-
ru bir camurdan, §ckillenmi§ kara bal-

giktan yarattik.

27. Cinleri dc daha Once zehirli ate§-

tcn yaratmi$tik-

28. Hani Rabbin mclcklere demi§ti
ki: «Bcn kupkuru bir camurdan, §ekil-

lenmis. kara balciktan bir insan yarata-

cagim.»

29. «Ona sekil vcrdigim ve ona ru-

humdan uflcdigim zaman, siz hemen
onun icin secdeyc kapanm!»

30. MelekJerin hepsi de hemen secde
ettiler.

31. Fakat iblis haric,! O, secde eden-
lerle beraber olmaktan kacindi.



264 1IICR SURESI Cuz: 14. Sure: 15

32. (Allah:) Eyiblis! Secde edenlerle

beraber olmayisinm sebebi ncdir? de-

di.

33. (iblis:) Ben kuru bir gamurdan,

$ekillenmi§ kara balciktan yarattigm bir

insana secde edecek degilim. dedi.

34. Allah §6ylc buyurdu: Oylc isc

oradan gik! Amk kovuldun!

35. Muhakkak ki kiyamct guniinc ka-

dar linci senin uzerine olacakur!

36. Oblis:} Rabbim! Oyle ise, (var-

liktarin) tekrar dirilcccgi giine kadar
bana muhlet ver, dedi.

37. 38. Allah: Sen bilinen bir vaktc

kadar kendilerine miihlei verilenler-

densin, buyurdu.

39. (iblis) dedi ki: Rabbim! beni az-

dirmana kanjilik ben dc yerytiziinde on-

lara (gUnahlan) siisleyecegim ve onla-

nn hepsini mudaka azdiracagim!

40. Ancak onlardan ihlSsli kullann
mtistesna.

41. (Allah) stiyle buyurdu: «I§te ba-

na varan dosdogru yol budur.w

42. «§tiphesiz kullanm iizerinde se-

nin bir hakimiyctin yoktur. Ancak az-

ginlardan sana uyanlar mustesna.»

43. Muhakkak cehennem, onlann
hepsinc vSdolunan ycrdir.

44. Cehennemin yedi kapisi vardir.

Onlardan her kapi igin birer gurup aynl-

mi§ur.
(Cehennemin yedi kapisindan maksai bazi

lefsirlere gOre yedi tabakadir. "COz'tln mak-
sum» da o kapilardan girerek yerlerini alacak

olan guruplaidur. Bazi rivayetlere giire bu laba-

kalardan ilki olan Haviye, gUnahkar mtiminler

icin. ikincisi Sakar. yahudiler icin, ilciincilsti

Salr hirisiiyanlar icin. dfirdttnciisU Cahim Sabie

icin, bc;incisi Leza atc§peresller icjn, aluncisi

Hutame putpcrestler i$in ve pek eok adlarla ani-

lan yedincisi mUnafiklar icindir.)

45. (Allah'in azabindan korkup rah-

metine siginan) takvS sahipleri, mulla-

ka cennetlerde ve pinar basjannda ola-

caklar.

46. «Oraya emniyet ve selSmetle gi-

rin» (denilir, onlara).

47. Biz, onlann gOnullerindeki kini

sokiip atuk; onlar amk ko§klcr iizerinde

kar§i kar§iya oturan karde§lcr olacak-

lar.

(Allah Teala, dUnyada birbirinden incinmi}
vc birbirinc kin beslcmi§ olan mUminlerin kalp-

lcrinden o kini cikaracak ve mllminlcr, kardc;

olarak sohbel edecek lerdir.)

48. Onlara orada hi^bir yorgunluk
gclmcyccck vc onlar, oradan cikanlma-

yacaklardir.

49. (Resfilum!) Kullanma, benim,
cok bagisjayici ve pek esirgeyici oldu-

gumu haber ver.

50. Benim azabimm elem verici bir

azap oldugunu da bildir.

51. Onlara Ibrahim'in misafirlerin-

den (meleklerden) dc haber ver.
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52. Onun yamna girdiklcri zaman,
«selam» dediler. (Ibrahim:) Biz sizden

^ekiniyoruz, dcdi.

53. Dediler ki: Korkma; biz sana bil-

gin bir ogul miijdeliyoruz.

54. (Ibrahim:) Bana ihtiyarhk gok-

mesine ragmen beni mtijdeliyor musu-
nuz? Beni ne ile miijdeliyorsunuz? de-

di.

55. Sana gercegi mujdeledik, sakin

iimitsizlige dii§enlerden olma! dediler.

56. (Ibrahim:) dedi ki: Rabbinin rah-

mennden. sapiklardan baska kirn umit
keser?

57. «Ey elciler! (Ba§ka) ne i§iniz

var?» dedi.

(Hz. Ibrahim, onlann Allah Urafindan goode-

rilmi$ melekler olduklarini anlayinca, boyle bir

melek ccmaalinin sadece bir mlljdc i^in gelmi;

olmayacagim, daha ha§ka mllhim vazifelerinin

de olabilecegini lahmin ederck bu soruyu sor-

du.)

58. Dediler ki: «Biz, suclu bir toplu-

ma (onlari heldk etmeye) gondcril-

dik.»

59. «Ancak LQl ailesi hari$. Onlann
hepsini kurtaracagiz.»

60. «(Fakat Lut'un) kansi miistesna;

biz onun geri kalanlardan olmasmi tak-

direuik.»

61. 62. Elcjler Lflt Silcsinc gelince,

LOt onlara: «Hakikaten siz tamnmayan
kimsclcrsiniz* dcdi.

63. Dediler ki: «Bilakis, biz sana, on-
lann §uphe eimekte olduklan §eyi (aza-

bi ve heldki) getirdik.

64. Sana gercegi getirdik: biz, haki-

katcn dogru soyleycnleriz.

65. Gecenin bir bolumunde aile fert-

lcrini yola cricar, sen dc arkalanndan yii-

rti. Sizden hie. kimse, sakm doniip de ar-

dina bakmasin, istenen yere gidin.w

66. Ona (L&t'a) §u hukmumiizti vah-

yeuik: «Sabaha c^karlarken mullaka
onlann ardi kesilmis, olacaktir.»

67. §ehir halki, birbirlcrini kutlaya-

rak, (meleklerin yamna) geldiler.

(£iinkii gen? erkekler suretinde gelen melek -

Ict onlarin e^cinsclliklen dogan koto aizularmi

uyandirmi$u.)

68. 69. (L&t) onlara «Bunlar benim
misafirimdir. Sakin beni utandirmayin;

Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin!»
dcdi.

70. «Biz scni, elSlcmin i§inc kan§-

makian men etmemis, miydik?* dedi-

ler.
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71. (Lat:) i§te kizlanm! (Du§undu-
giinuzu) yapacaksamz (onlarla evle-

nin), dcdi.

72. (Resulum!) Hay an n hakki igin

onlar, sarho§luklan icinde bocahyorlar-

di.

73. Gunc§ dogarken onlan o koricunc

ses yakaladi.

74. Bftylece iilkelerinin ustiinU aluna

gctirdik. Uzcrlcrinc dc balciktan pi^iril-

rnis ta§lar yagdirdik.
(Lut kavmi, homoseksUetlik gibi kiirU bir gll-

nahi isjedikleri i^in Allah Teala, onlara 6nce kor-

kun; bir ses duyurmus,. sonra memlekeilerinin

allini Usttine getirmis.. daha sonra da tlzcrlerine

la$ yafdirmmir ki. bir milletin yok otup larih

sahnesinden silirtmesi i;in bundan daha jiddetli

felaket olamaz.)

75. i§te bunda ibrct alanlar icjn i§aret-

ler vardir.

76. OnJar hSla gozler oniinde duran

bir yol iizcrindcdirlcr.

77. Hakikaten bunda iman edcnlcr

icin bir ibret vardir.

78. Eyke halki da gerceklen zalim idi-

ler..

(Aycue sozU cdilcn Eykc, sik ormanhk dc-

mcklir. §uayb Pcygambcr vc kavminin oturdugu

Hike ormanlik oldugu icjn onlara Eyke halki de-

nilmi$iir.)

79. Biz onlardan da intikam aldik.

Ikisi dc (Eyke ve Medyen) acikbiryol
iizerindedir.

80. Andolsun, Hicr halki da peygam-
bcrteri yalanlami§u.

(Hicr. Salih Peygamber'in kavminin ya$adigi

holgenin adtdir. Burada yas.arms, olan halk

Semud kavmi diye anilmi^ur.)

81. Biz onlara mucizelerimizi ver-

mi§tik; fakat onlardan yiiz cevirmister-

di.

82. Onlar, daglardan emniyet iginde

kalacaklan evlcroyarlardi.

83. Onlan da sabaha gikarlarken o
korkunc ses yakaladi.

84. Kazanmakta olduklan §eyler on-

lardan hicbir zaran savmadi.

85. Biz gokleri, yen ve ikisinin ara-

sindakileri ancak hak ile yaratnk. O saat

(kiyamet), mutlaka geleccktir. §imdi-

lik onlara giizel muamele et.

86. §iiphcsiz Rabbin hakkiyla yara-

tan pek iyi bilendir.

87. Andolsun ki, biz sana lekrarlanan

yedi Syeli ve yilce Kur'an'i verdik.

(Resulullah'dan rivayet edilen bir hadtse gore

bu yedi ayet. nnmazlarin her rek'alinda (ekrar

edilen Faliha suresi'dir.)

88. Sakin onlardan bazi simflara ver-

digimiz diinya malina goz dikme, onlar-

dan dolayi uziilme ve muminlere aleak

grjnullii ol.

89. De ki: §tiphesiz ben apagik bir

uyanciyim.

90. Nitekim biz, (Kur'an't) kisimlara

ayiranlara azabi indirmisjzdir.
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91. Onlar, Kur'an'i boliip ayiranlar-

dir.

(Kur'an'i bOlUp ayiranlar. onun bir kismim ka-

bu) cdip. bir kismim da reddedenlerdir. Veya
Kur'an'a $iir, kehanei ve masal diyenlerdir.)

92, 93. Rabbin hakki igin, mutlaka
onlann hepsini yaptiklanndan dolayi

sorguya cekecegiz.

94. Sanacmrolunani acikga soyle ve

onak ko§anlardan yiiz cevir!

(Bu ayeilerde de gdruldUgU gibi Kur'an-i Ke-

rim'in bir kismma inanip, bir kismina manma-
yantardan Allah «mU$rikler* diye soz ediyor.

Bakara suresi 85. ayetinde Kur'an'm bir kismina

inamp, bir kismina inanmayanlann cezasimn
dUnyada rtlsvaylik. ahirctte de en sjddelli azabi

cekme oldugu bildiriliyor. Nisi suresi 150. ve

1 5 1 . ayeilerinde ise Allahla peygamberleri bir

h innden ayiran ve «Bir kismina inaninz. bir kis-

mma da inanmayiz* diyenlerin ger^ek anlamda
kafir olduklan vurgularuyor.)

95. (Seninle) a!ay edenlere kar§i biz

sana yeieriz.

96. Onlar Allah ile berabcr ba§ka bir

tann cdinenlerdir. (Kimin dogru oldu-

gunu) yakinda bilccekler!

97. Onlann sOyledikleri seyler yii-

ziinden senin caninin sikildigim andol-

sun biliyoruz.

98. Sen sjmdi Rabbini hamd ile tesbih

et vc sccdc cdcnlcrden ol!

99. Ve sana yakfn (olurn) gelinceye

kadar Rabbine ibadct ei!

(16)

ONALTINCI SURE
en-NAHL

Nahl suresi 128 ayet olup. son uc iyeti

Medine'de. digcrleri Mckkc'dc inmis.tir. 68.

ayctte bal ansindan sdz edildigi k;in sureye bu ad
verilmi;iir.

Bism iUShinrahm SnirrahTm

1. Allah'in emri gelmi§tir. Artik onu
istcmcktc acclc ctmeyin. Allah, onlann
ko§tuklan onaklardan uzak ve yiice-

dir.

2. Allah kendi emriyle melekleri, kul-

lanndan diledigi kimscyc vahiy ile,

< Bcndcn ba§ka tann olmadtgma dair

(kullarimt) uyann ve bcndcn korkun»
diye gtindcrir.

3. (Allah) gtfkleri vc yen hak ile ya-

ratti. O, kosuiklan onaklardan miincz-

zehtir.

4. O, insam bir damla sudan yaratti.

Fakat bakarsin ki (insan) Rabbine apa-

cik bir hasim oluvcrmi§ur.

5. Hayvanlan da O yaratti. Onlarda

sizin igin ishici (§eyler) ve birgok fay-

dalar vardir. Onlardan bir kismim da

ycrsiniz.

6. Sizin i^in onlardan aynca aksamle-

yin gelirirken, sabahleyin sahverirken

bir guzcllik (bir zevk) vardir.
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7. Bu hayvanlar sizin aguliklannizi,

ancak giiglUklere katlanarak varabile-

ccginiz bir memlekete ta§irlar. §uphe-
siz Rabbiniz cok seflcatli, pek merha-
metlidir.

8. Allan, kaurian ve esekJeri binme-
niz ve (gozlere) zinet olsun diye (yarat-

n). Allah §u anda bilemeyeccginiz da-

ha nice (nakil vasitalan) yaratir.

(Nilekim, bu ayetlerden de anlasjlacagi iizere

cskiden insanlar. lacuna araci olarak yalnrzca bil-

yilk blciide hayvan gilcllndcn yararlanmi$ ol-

duklan halde, zamanta ve 6zel)ikle son asuda na-

kil vasitalan, gerek ^05 it. gerekse silrat bakurun-
dan akillara durguntuk vcrcn bir geli$me gosier-

mijfiir. I$ie yukaridaki ayelin «AIIah, $u anda bi-

lemeyeceginiz daha nice (nakil vasitalan) yara-

ur» mcalindeki ifadesi ile bu gelijmeye i$aret ei-

mckicdir ve §ilphesiz bu geli$mc. Allah'in insan-

lara en bOyUk Ultuflanndan hiridir.)

9. Yolun dogrusu Allah'indir. Yolun
egrisi dc vardir. Allah dileseydi hepinizi

dogru yola ileiirdi.

10. GOklen suyu indiren O'dur. On-
dan hem size igecek vardir, hem dc hay-

vanlanruzi otlatacagimz bitkiler.

11. (Allah) su sayesinde sizin icin

ekinler, zeytinlcr, hurmalar, Uziimlerve
digermcyvclcrin hepsinden bitirir. i§te

bunlarda du§iinen birtoplum icin biiyiik

bir ibrei vardir.

12. 0, geccyi, gtinduzxJ, giinesj ve ayi

sizin hizmetinizc verdi. Yildizlarda Al-
lah'in cmri ile hareket ederler. §uphcsiz
ki bunlarda akhni kullananlar icjn pek
cok deliller vardir.

13. Yeryuziinde sizin icin rengSrenk
yarattiklannda da ogiii alan bir toplum
icm gcrcck bir ibret vardir.

14. Igindcn taze et (balik) yemeniz
ve rakacagiruz bir sus (e§yasi) cikarma-
niz icin denizi emrinize vercn O'dur.

Gemilerin denizdc (sulan) yara yara
gilliklerini de goriiyorsun. (Butiin bun-
lar) onun liiifunu aramaniz ve nimeiine

§ukretmeniz icindir.
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15. Sizi sarsmamasi igin yeryiiziinde

sa|lam daglan. yolunuzu bulmaniz icin

dc irmaklan vc yollan yaratti.

16. Daha nice alSmetler (yaratti).

Onlar, yildizlarla da yollanni dogrul-

turlar.

17. O halde, yaratan (Allah), yarat-

mayan (putlar) gibi olur mu? Hala dii-

$unmuyor musunuz?

18. Allah'in nimetini saymaya kalk-

saruz, onu sayamazsiniz. Hakikaten Al-

lah 90k bagi§layan, pck csirgeyendir.

(Surcnin basindan buraya kadar sir al an an
ayeilerin cogu. insant. etrafini cevreleyen labii

varhk ve olaylar tizerinde dus,(inmcye, aras.ur-

maya ve esrarina vakjf olmaya cagirmakia, boy-

Icce, bir yandan bu alemdc hi/me line sunulan bu
varlik vc olaylar hakkinda daha 90k bilgiler edi-

nip bunl.tr 1 n saglayacagi imkan ve nimellerden
en gilzel sckilde yararlanmaya tc$vik ctmckle-

dir. Bu insanin dQnyevi lerakkisi \ya\ gereklidir;

diger yandan. kainaliaki incelikleh. harikalari

milmkun oldugunca musahcde elmck yoluyla,

bu ni/.amin kurucusu olan Ulu Allah'in varhgini

ve kudreiinin sonsuzlugunu sezmeye, bOylecc
guclu bir imana sahip olmaya sevketmektedir.

Bu da insanin ahirci mullulugu i^in gereklidir.)

19. Allah, gizlcdiginizi dc ac,ikladigi-

mzi da bilir.

20. Allah'i birakip da taphklan (put-

lar), hicbir §ey yaratamazlar. Qiinkii

onlar kendileri yaraulmi§lardir.

21. Onlar dirilcr dcgil, blulcrdir. Ne
zaman diriltilcccklcrini dc bilmezler.

22. JlShiniz bir lek Tann'dir. Fakat
ahircte inanmayanlar var ya. onlann
kalpleri inkSrci, kendileri de bobiirle-

nen kimsclcrdir.

23. Hig §iiphesiz Allah, onlann gizle-

yeceklerini de agiklayacaklanm da bi-

lir. O, buyiikluk taslayanlan asla scv-

mez.

24. Onlara: Rabbiniz ne indirdi? de-

nildigi zaman, «Oncckilcrin masallan-

m» derler.

25. Kiyamcl giinundc kcndi gunahla-

nm tam olarak ta§imalan ve bilgisizce

saptirmakia olduklan kimselcrin gii-

nahlanndan da bir kismira yiikJenmele-

ri icin (dyte derler). Bak ki yiiklcnccek-

Ieri §ey ne kotudiir!

(Zira sapanla saptiran onaktirlar; birisi obii-

runt) sapiirrm;. ttburtl de onun sapurmasina bo-

yun egmi§tir. Oyleyse gtinahi ikisi beraberce

yilkleneceklerdir.

«S apturnanin bilgisizce olmasi» saptinlana

d&nilk bir keyfiyeitir. Yani uyduklan yolun sa-

piklik oldugunu biimeden sapmisjardir, demek-
lir. Bu da tck ba^uia iyi myelin yetersizligini,

ihlasla bcrabcr. dogrunun tesbih icin gayrcl sar-

felmerun gerekli oldugunu gosierir.)

26. Onlardan oncekiler de (peygam-
berlere) hile yapmi§lardi. Sonunda Al-

lah da onlann binalanni icmcllcrindcn

soktii iistlerindcki lavan da tcpelerine

cCktii. Bu azaponJara, farkedemedikle-

ri bir yerdcn gclmi§ti.
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27. Sonra kiyamet guntinde (Allah),

onlan rczil edcr ve der ki; «Kendileri

hakkinda (mtfminlere) du§man kesildi-

giniz ortaklanm ncredc?» Kendilcrine

ilim vcrilmi§ olanlar derler ki: «§tiphe-

siz bugun rezillik ve ktttuliik kSfirlcrc-

dir.»

28. Kendilcrine haksizhk cdcrlerken

mcleklerin canJanm aldiklan kimseler:

Biz higbir kbtiiluk yapmiyorduk, diye-

rek leslim olurlar. (Melekler onlara

§6yle der:) «Hayir, Allah, sizin yaptik-

lannizi clbctte 90k iyi bilendir. •>

29. «0 halde, iginde ebcdi kalacagi-

mz cchcnncmin kapilanndan girin! Ki-

birtenenlerin yen ne k0tudUr!»

(Allah Tcala, surenin ba§indan buraya kadar.

kendisinin varhgi ve bniigine, ihadele layik ol-

duguna dair bir 90k deli) siraladiktan sonra, inan-

mayanlaiin durumlarmi ve ncticcdc gidcccklch

yerleri ve bu yeTlerin kolilltigunil bclirlti. Buna
kar;ilik, bundan sonraki ayetlerde de iman eden-

lerin dunimlan ve varacaklan yerin iyilifi ve gil-

zclligi anlalilacaktir.)

30. (Kdtuluklerden) sakinanlara:

Rabbiniz ne indirdi? dcnildiginde, «Ha-
yir (indirdi)* derler. Bu dunyada giizcl

davrananlara, gilzel mukaTat vardir.

Ahiret yurdu ise daha hayirlidir. TakvS
sahiplerinin yurdu gercekten guzeldir!

(Bazi lefsirlerin nakline gore hac mevsimindc

Arap boylari Mekkc'yc heyeller gondererek Hz.

Muhammed hakkinda bilgi loplarlardi. Bir hcyei

yelkilisi geldigi zaman mus,nkler ona mani ol-

mak isit mis ve donmcsini cmrelmi§Icrdi. Ayri-

ca, «Onunla goru§memen senin 19111 daha hayirh

olur* dcmi;lerdi. O da «Eger ben Muhammed
hakkinda bilgi aim adan kavmime donerscm 90k

kOlu bir temsilci olurum» demi;, Allah Resu-
lii'niin arkadas,lanna onun durumunu sormu^tu.

Onlar da, «0 bizc hayir geurmi$iir» diye kar§ilik

vermi$lerdi. Ayct bu olaya dcginmektedir.)

3\.(Oyurt,) girecekleri, zemininden

irmaklar akan Adn ccnnetlcridir. Onlar

igin orada kendilcrine diledikleri her

soy vardir. i§te Allah, takvS sahiplcrini

b6ylc miikaTailandinr.

32. (Onlar,) mcleklerin, «Sizc sclam

olsun. Yapmi§ oldugunuz (iyi) i§lere

kar§ihk cennele girin» diyerek lertemiz

olarak canlanni aldiklan kimselerdir.

33. (Kdfirler) kendilcrine mcleklerin

gclmcsindcn veya Rablerinin emrinin
gelmesinden ba§ka bir §ey mi bekliyor-

lar? Onlardan Oncekiler de bOyle yap-

mi§lardi. Allah onlara zulmetmedi, fa-

kat onlar kendilerine zulmediyorlardi.

34. Sonunda yapiiklannm cczasi on-

lara ula§u ve alay etmekte olduklan §cy

onlan ccpcccvrc ku§ativerdi.
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35. Ortak ko§anIar dediler ki: «Allah

dileseydi ne biz ne de babalanmiz on-

dan ba§kasina tapardik. Onun emri ol-

madan hicbir §eyi dc haram kilmazdik.»

Onlardan oncckilcr de bOylc yapmisjar-

di. Peygamberlerin iizerine agik secjk

tebligden ba§ka bir $ey dii§er mi

!

36. Andolsun ki biz, «A11ah'a kulluk

edin ve TSgut'tan sakinm* diye (emret-

meleri igin) her Ommete bir peygamber
gonderdik. Allah, onlardan bir kismini

dogru yola iletli. Onlardan birkismi da

sapikligi hak ettiler. YeryUzunde gezin

dc gflriin, inkfr edenlerin sonu nasil ol-

mu§tur!

(Tagut 19111 Nisi suresi 60. ayete bak.)

37. (Resuliim!) Sen, onlann hidaycte

ermelcrine cok diiskiinliik giJstersen de

bil ki Allah, saptirdigi kimseyi (dile-

mezse) hidayete erdirmez. OnJann yar-

dimcilan da yoktur.

38. Onlar: «AUah 61en bir kimseyi di-

riltmez* diye olanca giicjeriyle Allah'a

and ictiler. Aksine, bu O'nun bizzat ken-

disinin ettigi gercek birvSdidir. Fakat

insanlann cogu bilmcz.

39. Hakkinda ihtilaf ettikleri §eyi on-

lara agiklamasi ve kSfir olanlann da
kendilerinin yalancilar olduklanm bil-

melcri igin (Allah onlart diriltecek).

40. Biz, bir §eyin olmasim istedigi-

miz zaman, ona (soyleyecek) sOzumiiz
sadece «01<* demcmizdir. Hemen olu-

verir.

41. Zulme ugradiktan sonra Allah yo-

lunda hicret edenlere gelince, onlan
dilnyada giizel bir sckildc yerle§iirece-

giz. Eger bilirlerse ahiretin miiklfati el-

beiie daha biiyiiktur.

42. (Onlar) sadece Rablerine tevek-

kill ederek sabredenlerdir.

(Bu iki ayetie bildirilenler. ba$ta Resulullah

(s.a.) olmak ii/ere Kureys/in zulrntl ytizUndcn

hicret eden mUslilmanlardir. Gercckten bu mu-
hacir muslUmanlar, yurllanni (erkcimenin verdi-

gi gecici sikiniilardan kuriulduklan soma, yUce

Pegyambcr'in ttnderliginde din ve dUnya hayaii

bakimindan duzenli, huzurlu ve kisa zamanda
kUfili (arafiru alledecck kadar gUclU bir loplum

meydana geitrmi$lerdi.)
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43. Senden Once de, kendilerine vah-

yettigimiz kisilcrdcn ba§kasmi pey-

gamber olarak gCndermedik. Egcr bil-

miyorsaniz, bilenlere sorun.

44. Apagik mucizeler ve kitaplarla

(gonderildiler). insanlara, kcndilerine

indirilcni agiklaman igin ve du§uniip

anlasinlar diye sana da bu Kui'an'i indir-

dik.

45. 46. Koriiliik tuzaklan kuranlar,

AUah'in, kendilerini yere gecjrmeycce-

ginden veya kendilerine bilcmeyecek-

leri bir ycrden azabm gelmeyeceginden

veya onlar doniip dolasjrlarken Allah'in

kendilerini yakalamayacagindan emin

mi oldular? Onlar (Allah'i) 3ciz biraka-

cak degillerdir.

47. Yoksa AUah'in kendilerini yava§

yava$ tuketcrck cezalandirmayacagin-

dan (emin mi oldular)? Ku§kusuz Rab-

bin cok sefkaili, pek mcrhametlidir.

48. AUah'm yarattigi herhangi bir §c-

yi gormediler mi? Onun golgeleri, kii-

ciilerek ve Allah'a secdc cdcrck saga so-

la doner.

(Yani gOlgesi bulunan e$yanin g&lgeleri bile

sahiplerinin hukmiinde degil. AUah'in emri al-

iindadir. Sahibi ne kadar ugra^irsa u£ra$5in. gril -

ge Allah Teala'run emri ve lakdin dogrulrusunda

i$igin gcldigi noklaya lers isiikameiie du$cr ve

onun degi^mesini lakip eder. Ayru zamanda gbl-

gc i$igin bir eseri de degildu. Ancak AUah'in bir

kanunu gcrcgidir. Dolayisiyla e$yanin gblgelc-

rinde bile hOkUm ve lasarruf Allah'indir.)

49. Goklerdc bulunanlar, yerdcki

canlilar ve btitun melcklcr. biiyiiklilk

laslamadan Allah'a secde edcrler.

50. Onlar. listlcrindcki Rablerinden

korkarlar ve kendilerine ne emrolunur-

sa onu yaparlar.

51. Allah buyurdu ki: Xki tann cdin-

mcyin! O ancak bir Tann'dir. O halde

yalniz benden korkun!

52. GOklerde ve ycrde ne varsa,

O'nundur, din de yalniz O'nundur. O
halde Allah'tan ba§kasindan mi korku-

yorsunuz?

53. Nimei olarak size ula§an ne varsa,

AUah'tandir. Sonra size bir zarar dokun-

dugu zaman da yalniz O'na yalvanrsi-

mz.

54. Sonra da sizden o zaran giderdi-

gindc, icjnizden bir zumre, hcmen Rab-

lcrinc oriak ko§arlar!
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55. Kendilerine verdikJerimize kar§i-

hk nanktirluk cimclcri igin (dyleyapar-

lar). O halde bir sure daha faydalanin;

fakat yakroda hakikati bileceksiniz!

56. Bir dc kendilerine nzik olarak

verdiklerimizden, mahiyetini bilmcdik-

leri seylere (putlara) pay ayinyorlar.

Allah'a andolsun ki, iftira etmekte oldu-

gunuz seylerden muilaka sorguya ceki-

leceksiniz!

(Is lam'dan once bazi ArapUr, ekinlerinden ve
hayvanlanndan bir kismim Allah ile pullan ara-

sindi bolU$tUrtirler ve «Bu Allah'in payi, bu da
tannlanmizin payi» derlerdi. Allah iein ayirdik-

larun misafuiere ve fakirlere harcarlar, lannlan

i^ui ayirdiklanru da onlann huzurunda yaptla-

cak ayin vb. jeylere harcarlardi. Yukandaki
ayeiie buna i$arei edibuck ledir.)

57. Onlar, kizlann Allah'a ait oldugu-

nu iddia ediyorlar. H5§S! Allah bundan
miinezzehtir. Bcgendiklcri de (erkek
gocuklar) kendilerinin oluyor.

(Huzaa ve K inane kabileleri: «Melekler. Al-
lah'in kizlandir* diyorlardi. Halbuki kendileri

kiz cocuklanni diri diri lopraga gomUyorlardi.
A$agidaki ayetler onlarin kiz cocuklafina kar;i

lakuidiklari tavn tasvir eimcktedir.)

58. Onlardan birine kiz mtijdelendigi

zaman flfkelcnmi§ olarak yiizii kapkara
kesilir.

59. Kendisine verilen miijdcnin kotii-

liigundcn dolayi kavminden gizlenir.

Onu, a§agilik duygusu icindc yaninda
mi tutsun, yoksa topraga mi gOmsttn!

Bakm ki, verdiklcri hukum ne kadarkO-
tiidiir!

60. KOtti sifal, ahirete inanmayanlar
icindir. En yiice sifatlar ise Allah'a ait-

lir. Ciinku O, her scyden iistiin ve hik-

mct sahibidir.

61. Eger Allah, insanlan zuliimleri

yiizunden cezatandiracak olsaydi, yer-

yiiziindc higbir canli birakmazdi. Fakat
orUan takdir edilen bir miiddetc kadar
erteliyor. Ecelleri geldigi zaman onlar

ne bir saat geri kalabilirlcr nc de one ge-

ccbilirlcr.

62. Kendilerinin ho§lanna gilmeyen
seylcri Allah'a isnat ediyorlar. En giizel

sonucun kendilerinin oldugunu anlatan

dilleri de yaianin omegini veriyor. Hie
jjiiphesiz onlar icin sadece atc§ vardir ve
onlar, (ate§e) terkolunacaklar.

63. Allah'a andolsun, senden onceki

ummetlere de (peygamberler) gondcr-

misizdir. Fakat seytan onlara isjerini

siislil g6slerdi dc (iman etmediier). i§te

o, bugiin onlann vclisidir. Ve onlar icin

elem verici bir azap vardir.

64. Biz bu Kitab'i sana sirf hakkinda
ihtilafa dii§tuklcri scyi insanlara agikla-

yasin ve iman eden bir topluma da
hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.
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65. Allah gOktcn bir su indirdt ve

onunla yeryiiziinii flliimiinden sonra di-

rilui. $iiphesiz ki bunda dinleyen [op-

ium i<;in bir ibrci vardir

66. Ku§kusuz sizin igin hayvanlarda
da biiyiik bir ibrci vardir. Zira size, on-
lann kannlanndaki fiski ile kan arasin-

dan (gelen). igenlerin bogazindan ko-

layca gegen halis bir siit igiriyoruz.

67. Hurma ve tiztira gibi meyvelerden
hem igki hem de giizel gidalar edinirsi-

niz. Isic bunLarda da aklim kullanan
kimsclcr igin biiyiik bir ibret vardir.

(AyeUe ge$en *seker» kelimesi. sarho^luk
veren $ey, yani ifki demeklir. Bu aye! Mckkc'de
inmt;tir ki, heilttz o zaman i$ki haram kilinmis.

degildi. Bununla bcraber yukandaki ayelte i$ki-

nin "giizel nzik»tan ayn zikreditmesi. Kur'an-i

Kerim'in daha o zaman dahi i^kiyi ho; bir $ey

saymadigini gosicnr. B&ylece bir bakima i$ki-

nin iyi bir rizik olmadigina doiayli olarak tfaret

buyurulmu$tur. Bundan sonra, sirasiyla, ifkidc •

bazi zahiri faydalar yaninda- bUyllk bir ktiiUllik

bulundugunu (Bakara, 215), sarhos. olarak na-

maz kitmarun haxam oldugunu (Nisa, 43) vc ni-

hayei if kinin $cyianin isjerinden bir murdar ol-

dugunu bildircn ve ifki i;meyi yasaklayan (Mai-
de, 90-91) ayetler gclmi§tir.)

68. 69. Rabbin bal ansina: Daglar-

dan, agaglardan vc insanlann yapliklan

gardaklardan kendine evler (kovantar)

edin. Sonra meyvelerin her birinden ye
ve Rabbinin sana kolayla$tirdigi yay-

hm yollanna gir, diye ilham etii. Onla-
nn kannlanndan renkleri ge§itli bir §cr-

bet (bal) gikarki.ondainsanlariginstfa

vardir. Elbetle bunda du$iincn bir kavim
igin biiyiik bir ibret vardir.

70. Sizi Allah yaratli; sonra sizi vcfat

etlirecek. Daha Once bilgili iken higbir

§eyi bilmez hale gelsin diye sizden bazi

kimseler fJmriin en kOtii gagina kadar
yasatilacak §uphesiz ki Allah bilgilidir,

kudreUidir.

71. Allah kiminize kiminizden daha
bo! nzik vcrdi. Bol nzik verilenler, n-
ziklanm ellerinin alundakilere verip de
bu hususta kcndilerini onlara e§ii kil-

mazlar. Durum boyle iken Allah'in ni-

meiini inkSr mi ediyorlar?

72. Allah size kendi nefislcrinizden

e§lcr yaratti, e§lerinizden de sizin igin

ogullar ve torunlar yaratti ve sizi tcmiz
gidalarla nziklandirdi. Onlar haUa bflula

inanip Allah'in nimetine nankfjrliik mii

ediyorlar?
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73. (Mi^rikkr) Allah'i birakip da
kendilerine gdklerde ve yerde olan n-

zikian hicbir sey vcrcmcycn ve buna as-

la gUQleri yeimeyen seylere (putlara)

tapiyorlar.

74. Allah'a birtakim benzerler icat et-

meyin. Ciinkii Allah (her$eyi) bilir, siz

ise bilemezsiniz.

75. Allah, hicbir seye giicii yeLmeyen,

ba§kasirun mail olmu§ bir kolc ile kati-

mizdan kendisine vcrdigimiz giizel n-

ziktan gizli ve agik olarak harcayan

(hur) bir kimseyi misal verir. Bunlar

hie c§it olurlar mi? Dogrusu hamd AI-

lah'a mahsustur. Fakat onlann Qogu
(bunu) bilmezler.

(Allah Teala bu ayette bir benzetmc yapmi;-
(u. Hiiniyclinc sahip olmayan kbleler ile guzel

bir nzik ile nziklandinldiklan soma, onu fakir ve

yoksullara harcayan hilr ve zengin kimseler e$it

olur mu? Elbeite bunlar e$ii olmazlar. Ijie bunun
gibi. Allah'lan ba§kasina (apanlar da taptiklari

^cylcrin kolelcri durumundadirlar.Yalmzca Al-

lah a ibadei eden milminler isc hilr kimsclerdir.

Onlar Allah'tan ba$ka hicbir gucUn kar§iswda
egilmezler. Elbeiie ki bu iki gurup da e$it dcgil-

dir.)

76. Allah, su iki ki§iyi de misal verir:

Onlardan bin dilsizdir, higbir sey bece-
remez ve efendisinin iistiine bir yiikiiir.

Onu ncrcyc gondcrsc bir hayir getire-

mez. §imdi, bu adamla, dogru yolda yii-

riiyerek adaleii emreden kimse e§il olur

mu?

77. GCJklerin ve yerin gaybi Allah'a

aitlir. Kiyametin kopmasi ise, goz acip

kapama gibi veya daha az bir zamandan
ibarcttir. §iiphcsiz Allah, her scyc ka-

di rdir.

78. Siz, hicbir sey bilmezken Allah,

sizi analannizin kamindan gikardi; suk-

redesiniz diyc size kulaklar, gflzlcr ve
kalpler verdi.

(«Siz hicbir $cy bilmezken* ifadesi in yapil-

mi$ izahlar vardir: I. Siz babalarinizin sulbttnde

bulundugunuz sirada sizden ahnan misaki bil-

mezken. 2. Sizin ifin hilkmedilen iyi veya koiii

kadeh bilmezken. 3. Mcnfaatlerinize olan $eyle-

ri bilmezken.)

79. GOgiin bo§lugunda emre boyun
egdirilmi§ olarak ucusan kusjan g6r-

mcdilcrmi? Onlan orada Allah'tan ba§-

kasi tutamaz. Kuskusuz bunda inanan

birioplum icjn ibreiler vardir.
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80. Allah, evlerinizi sizin igin bir hu-

zur ve sukun yen yapD ve sizin icjn da-

var derilerinden gerek gOc, guniinuzde,

gerekse konaklama guniinuzde, kolay-

ca lasjyacagmiz evlcr; yunlcrindcn, ya-

pagilanndan ve killanndan bir siircye

kadar (faydalanacaginiz) bir ev e§yasi

ve bir licarei mail meydana getirdi.

81. Allah, yarattiklanndan sizin igin

golgeler yapti. Da|larda da sizin icjn

bannaklar yaratu. Sizi sicaktan koruya-

cak elbiseler ve sava§ta sizi koruyacak
zirhlar yaratti. t§tc boylccc Allah, miis-

liiman olmaniz icjn tizerinize nimetini

tamamhyor.

82. (Ey Resuliim!) Yine de yiiz gevi-

rirlerse, amk sana dii§en ancak acjk bir

tebligdcn ibarcttir.

83. Onlar Allah'm nimetini bilirler

(itiraf ederler). Sonra da onu inkSr

ederler. Onlann cogu kSfirdir.

(Imam Suddi'ye gfire ayeiic zikredilen «AI-

lah'in nimetio Allah ResulunGn peygamberligi-

dir. Bunu, kcndilcrinc goslcrilen bunca mucize-
lcrlc lamdiklari haldc inatlan yHzlinden yinc dc
inkar ederler. I$te onlar Allah'in adim eitigi bu ve

benzeri nimetlen 90k iyi bilirler, hatta onlann
Allah' Lan oldugunu da kabul ederler. Fakat
ibadete gelince, Allah'in emuierini degil kendi

ktitd nefislerinin emirlcrini dinlerler. Bu ayet.

ilim ve akil sahibi olmak ile iman eunenin ayni

$eyler olmadigini, imanin her jeyden ustiinlugu-

nii ifade eder.)

84. Her ummcttcn bir §ahit gbndcre-

cegimiz gun, artik ne kaTir olanlara

(dzur dilemelerine) izin verilir ne de

onlann oziir dilemeleri istenir.

85. 0 zulmcdcnlcr azabi goYdiiklcrin-

de, amk onlardan azap hafifleiilmez,

onlara miihlet de verilmez.

86. (Allah'a) ortak ko§anlar, ortak

kogtuklan §eylcri gordukleri zaman
derler ki: «Rabbimiz! I§te bunlar, seni

birakip da tapmi§ oldugumuz ortaklan-

mi/dir. •> Onlar da bunlara: «Siz mutlaka
yalancilarsiniz» diye soz atarlar.

87. 0 gun Allah'a tcslim (bayragim)

cekerler ve uydurmakta olduklan §ey-

ler onlardan kaybolup gider.
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88. InkSr cdip dc (insanlan) Allah
yolundan alikoyanlar var ya, i§te onlara,

yapmakta olduklan bozgunculuklarsc-
bcbiylc, azaplanm kai kat artiracagiz.

89. O gun her ummetin icjnden ken-

dilerine birer §ahit gondcrcccgiz. Seni

de hepsinin iizcrine sahit olarak getire-

cegiz. Aynca bu Kitab'i da sana, her §ey
igin bir aciklama, bir hidayet ve rahmel
kaynagi ve muslumanlar icjn bir miijde
olarak indirdik.

90. Muhakkak ki Allah, adaleii. iyili-

gi, akrabaya yardim etmeyi cmrcder,
girkin i§leri, fenalik vc azginligi da ya-

saklar. O, dii§unttp lutasmiz diyc size

flgiit veriyor.

(Allah Teal* bu aycttc dunya nizamini sagla-

yan U$ csasi emrediyor; buna kars,ihk tlc^ firkin
davrani;i da yasaJcliyor. Emreitigi csaslar: Ada-
let, ihsan vc akrabaya yardimdir. Yasakladiklan
ise: Fuhus,, miinkcr ve zulUmdirr.

Adalel: Her seyi (am olarak yerine geiirmek,

herkesin hakkmi vermck ve 6I9OIQ davrarunak
demeklir.

Ihsan: lyilik cunck. hayir yapmak. bagisia bu-
lunmak ve emrcdilen seyi gerekugi gibi yerine
getirmek demeklir. Ibadette ihsan: Allah'i gfirur

gibi ibadei etmektir.

Akrabaya yardim: Uzak ve yakin akrabaya
iyilik eimek, ihliyaclartm karsriamak ve onlara
kar$i iyi davranmak demeklir.

Fahsa: Yalan, ifiira ve zina gibi soz veya fiille

i$lencn gilnah ve cirkinliklcrdir.

Miinkcr: §criat ve akliselimui begenmcyip
fen a kabul etiigi i§ ve davrarus. demeklir.

Bagy: Insanlara kar$i Ustunliik iddia edip on-
lari, zulUm ve baski altinda ya$aimak demeklir.

I§lc Allah Teal a bu Uc kotU §eyi de yasaklamis.-

iir.)

91. Antla§ma yapugimz zaman, AI-
lah'in ahdini yerine gciirin ve Allah'i

iizerinizc §ahit tutarak. peki§tirdiktcn

sonra yeminleri bozmayin. §uphesiz
Allah, yapacagmiz §eyleri pek iyi bi-

ll r.

92. Bir loplum digcr bir toplumdan
(sayica ve malca) daha cok oldugu icin

yeminlerinizi, aranizda bir fesai araci

cdinerek ipligini saglamca buktiikten

sonra, goziip bozan (kadm) gibi olma-
yin. Allah, bununla sizi imuhan etmck-
tcdir. Hakkmda ihtilafa du§mckte oldu-

gunuz §eyi kiyamei giinundc mutlaka
size aciklayacakur.

93. Allah dileseydi hepinizi bir tck

limine 1 kilardi; fakat O, diledigini sapti-

nr. diledigini dc dogru yola iletir. Yap-
tiklannizdan mutlaka sorumlu tutula-

caksmiz.
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94. Yeminlerinizi aranizda fesada

arac, edinmcyin, aksi halde (Islam'da)

sebat etmi§ken ayaginiz kayar da insan-

lan Allah yolundan alikoymaniz sebe-

biyle (diinyada) kotulugii tadarsiniz.

Sizin ic,in (ahirette de) biiyiik bir azap
vardir.

95. AUah'in ahdini az bir karsjliga de-

gi§meyin! §ayet anlayan kimseler ise-

niz, stiphcsiz Allah kalindaolan (sevap)

sizin icjn daha hayirlidir.

96. Sizin yaninizdaki (diinya mall)

tukenir, Allah kaundakiler ise bSkidir.

Elbette sabirli davrananlara yapmakta
olduklannin en giizeliyle milkaTatlanm
verecegiz.

97. Erkek veya kadin, mumin olarak

kim iyi amcl i§lcrse, onu mutlaka guzel

bir hayat ile ya§atinz. Ve miikfifatlanni,

elbette yapmakta olduklannin en giizeli

ile veririz.

98. Kur'an okudugun zaman o kovul-

mu§ scytandan Allah'a sigin!

(Allah Teala. Kur'an okumak istcyen kimse-

ye, Once §eyianin $errinden Allah'a siginmasini

emrcimekiedir. Bu siginma «Eu7ii billahi mine$-

$eytarurracim» demekle olur. Kovulmu$ jcytan-

dan Allah'a stgintrim demekiir.)

99. Gergek )u ki: iman cdip de yalmz
Rablerine tevekkiil edenler iizerinde

onun (§eytamn) bir hakimiycti yok-

tur.

100. Onun hakimiycti, ancak onu
dost edinenlere ve onu AUah'a ortak ko-

§anlaradir.

101. Biz bir Syctin yerine ba§ka bir

aycti gctirdigimiz zaman -ki Allah, neyi

indirecegini 90k iyi bilir- «Sen ancak

bir ifliracisin» dediler. Hayir; onlann
c.ogu bilmezler.

(Rivayele gore §iddet ifade cden bir ayel ge-

Hnce kaftrier: «Muhammcd bugUn cmrelligini

yann yasaklayarak ashabiyla alay ediyon* diyor-

lardi. Bu ayel onlara bu konuda cevap tc$kil cder.

Ncsh vc degi$tirme, kullaiui maslahauna, ihti-

yacjanna gbic Allah'ui bir lUtfu olarak gercckle-

i ir Bu durum, bir doklorun hasiasina. ledavinin

seyri boyunca bir Dae, vermi$ken degt;iirip ba^ka

bir ila<, vcrmcsinc benzej. BinacnaJeyh bir ayetin

neshedilip ychnc ba;ka bir aycun gonderilmcsi,

Allah'in «ilim» sifatina bir eksiklik getirmez.

bilakis «hakim» olmasinui bir eseridir.)

102. De ki: Onu, Mukaddes ROh
(Cebrail), iman cdcnlcrc scbat vcrmek,

miisliimanlan dogru yola iletmek ve on-

lara miijde vermek icjn, Rabbin katm-
dan hak olarak indirdi.
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103. §iiphesiz biz onlann: «Kur'an'i

ona ancak bir insan ogretiyor* dedikle-

rini biliyoruz. Kendisinc nisbct ctliklcri

§ahsin dili yabancidir. Halbuki bu
(Kur'an) apagik bir Arapgadir.

(MtJsrikler, insanlan sUpheye dUsilrmek ve

onlann kalplerini ^clmck mmksadiyla, Kur'an'i

Peygamber'e Rum ve Hirisiiyan dimne mensup
Cebra veya Yaii} adinda bir kOlenin ogretugini

ileri suidUler. Halbuki kdle. Rum oldugu i;in,

Arap^ayi dogru dilrusl bilmiyordu. Kur'an'in fe-

sahat ve belagao karsjsinda ise, biirun Arap edip-

leri hayrellerini gizlcyememisjerdi. Kur'an in-

diklcn sonra, Kabe duvannda askida bulunan. en
Usriin srirlerini bile askidan almisjar ve «Kur'an
varkcn bu $iir askida kalama/.» diyerek,

Kur'an'in ustUnlugunti iliraf etmiskrdi. Arap^a-
yi dogru dilrusl bilemeyen yabanci bir kdle boyle

UstUn bir eser meydana geiirebitir miydi? Elbct-

leki hayir ls.ie yukandaki ayet onlann bu lularsiz

iddialarina cevap vermektedir.)

104. Allah'in flyetlerine inanmayan-
lar yok mu, kusjcusuz Allah onlan dogru

yola iletmez ve onlar ic,in elem verici bir

azap vardir.

105. Allah'in Syctlcrinc inanmayan-
lar, ancak yalan uydurur. t§te onlar, ya-

lancilann kendilcridir.

106. Kim iman ettikten sonra Allah'i

inkarcdcrsc -kalbi iman ilc dolu oldugu
halde (ink&ra) zorlanan ba§ka- fakat

kim kalbini kaTirlige agarsa, i§tc Al-

lah'in gazabi bunlaradir, onlar ic_in bu-

yilk bir azap vardir.

(Rivayei olunduguna gore Kureyg kafirleri.

Ammar ile babasi Yasir ve anasi SUmeyye'yi,
zorla dinlcnndcn dortdurmcye kalki$tilar. Onlar
bunu kabul clmcyincc. Sumeyye'nin iki ayagim
iki deveye baglayip lers istikamette {ckiirerek

par^aladilar. Yasir'i de $ehit ettiler. Islam'da ilk

sehiiler bunlardir. Ammar ise, onlann iskencele-

rine dayanamayarak. diliyle onlann isledikleri

sckilde inkar elli. Durum Resulullah (s.a.)'a bil-

dirilince, «Ammar ba§mdan ayagina kadar
imanla doludur. Iman onun eline, kamna kan^-
mi§Ur?» buyurdukian sonra Ammar'a: «Seni yi-

ne zorlarlarsa, isiediklerini sdyle* dedi. Bu du-

rum, zorlama kaxsjsmda sadece dille inkar eime-

nin caiz olduguna bir delildir.)

107. Bu (azap), onlann dUnya haya-

tim ahireie lercih ctmelerindcn ve Al-

lah'in kSfirler toplulugunu hidayeie er-

dirmcmcsindcn oturiidur.

108. i§te onlar Allah'in, kalplerini,

kulaklanni ve gflzlcrini muhiirlcdigi

kimselerdir. Ve onlar gafillerin kendi-

lcridir

109. Hie, §uphesiz onlar ahirette ziya-

na ugrayanlann la kendilcridir.

110. Sonra §uphesiz Rabbin, eziyei

edildikten sonra hicret edip. ardindan da

sabrcdcrck cihad cdcnlcrin yardimcisi-

dir. Biitu'n bunlardan sonra Rabbin el-

bcite $ok bagi§layan, pck csirgcycn-

dir.
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1 1 1 . O gun, herkcs gelip kendi camni
kurtarmak icin ugra§ir ve hericese yapti-

ginin karsHigi eksiksiz tidcnir, onlara

asla zulmedilmez.

1 12. Allah, (ibret iqin) bir ulkcyi or-

nck vcrdi: Bu iilkc guvenli, huzurlu idi;

ona nzki her yerden bol bol gclirdi.

Sonra onlar Allah'in nimetlerine kar§i

nankfirliik eiiiler. Allah da onlara, yap-

tiklanndan otiirii aghk ve korku sikinu-

sim taltirdi.

(Bu Ulkeden maksat Mekke'dir. Zira Mekke-
liler Allah Resulu'nu yalanladilar vc nail olduk-

lan bunca refaha kar$i nankdrltlk eiiitcr dc arka-

sindan ycdi yit korkun$ kithga ugradilar.)

1 1 3. Andolsun ki, onlara kcndilerin-

den peygamber gcldi dc onu yalanladi-

lar. Onlar zulmcderlerken azap onlan
yakalayiverdi.

1 14. Amk, AUah'in size verdigi nzik-

tan hcISl vc tcmiz olarak yeyin, eger
(gergekten) yalniz Allah'a ibadet edi-

yorsaruz, onun nimetine siikredin.

1 !5. (Allah) size, sadece Olii hayvani

kam, domuz etini ve Atlah'tan baskasi

adina kcsilcn hayvani haram kildi. An-
cak kim mecbur kahrsa (ba§kalannin

haklanna) saldirmaksizin, sinin da a§-

madan (bunlardan yiyebilir). fiinkii

Allah cok bagisjayan, pek esirgeyen-

dir.

116. Dillerinizin uydurdugu yalana

dayanarak «Bu hclflldir, su da haram-

dir» demcyin, giinku Allah'a karsi yalan

uydurmus oluyorsunuz. Kuskusu/ Al-

lah'a karsi yalan uyduranlar kurtulusa

eremezler.

(Bir kisim Araplar, kendi kendilerine bazi

$cyleri helal. bazilannt da haram sayiyorlardi.

Bazi hayvanlan erkcklcrc mahsus gdrtlyorlar.

kadinlara yasakhyorlardi. l;lc yukandaki ayet.

onlarui bu durumlanna i§axei ederek. Allah'in

yasakladtgi $eylerden ba$ka bir $eyin haram ol-

mayacagini bildirmcktedir.)

117. (Kazandiklan) pek az bir men-
faauir. Halbuki onlar icin elem verici

bir azap vardir.

1 18. Sana anlatliklanmizi, daha on-

ce, yahudi olanlara da haram kilmisuk.

Biz onlara zulmetmedik, fakat, onlar

kendilerine haksizhk ediyorlardi.
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119. Sonra §iiphesiz Rabbin, cahillik

sebebiyle kOlultik yapan, sonra da bu-
nun ardindan tcvbc cdip durumunu dii-

zeltenieri (bagtslayacaktir). £unkti
onlar tevbe ctiiktcn sonra Rabbin elbet

cok bagijjlayan, pck csirgcyendir,

120. Ibrahim, gergekten Hakk'a yo-
nclen, Allah'a itaat edcn bir 6ndcr idi;

Allah'a ortak ko§anlardan degildi.

121. Allah'in nimeilerine sukrediciy-

di. (^iinkii Allah, onu segmis. vc dogru
yola ilctmisti.

122. Ona dunyada giizellik verdik.

Muhakkak ki o, ahirctte de saMihlerden-

dir.

123. Sonra da sana: «Dogru yola yO-

nelerek ibrahim'in dinine uy! 0 mU§rik-

lcrdcn degildi** diye vahyettik.

124. Cumartcsi latili, ancak onda ihli-

laf edenlere (farz) kilinmisu. Kiyamet
gUnil Rabbin, muhakkak onlann ihtila-

fa du§tuklcri sey hakkinda aralannda
hukiJm vereceklir.

125. (Restllam!) Sen, Rabbinin yolu-

na hikmet ve giizel Ogiitle gagir vc on-
larla en giizel sekilde miicadcle et! Rab-
bin, kcndi yolundan sapanlan en iyi bi-

lendir ve O, hidayete erenlcri de gok iyi

bilir.

(Hakk'a davct isindan insanlar sinifa ay-

nlabilir. Bu ayei-i kerime bu Uc suiifa yapilacak
divct seklinin bir ozeli sayilmalidir:

1 . Akh selim sahibi ve c$yamn hakikaLini 6g-

rcncn araftmct alimler. Davetle «hikmet» ilc

davranma bunlar icindir. Zira hikmei, kesin olan

delillcrdir

2. Halkin ^ogunlugunu icskil edcn ve hentiz

saglam fitraimi koruyan orta sinif. Giizel ogtit

bunJai ifindir.

3. Miicadeleci, inalci ve du§man kimseler.

Milcadelc yolunun en gUzeliyle davet edilmesi

istencnler de bunlardir. Zira unulmamak gerekir

ki, Allah Hz. Musa'nm Firavun'a bile yumus.ak
sozle daveite bulunmasiru emretmisUr.)

126. Eger ceza verecckscniz, size ya-

pilan iskencenin misliyle ceza vcrin.

Ama sabrederseniz, clbctte o, sabre-
denler icin daha hayiriidir.

(Resulullah (s.a.). Uhud sava$inda amcasi
Hz. Hamza'yi kafirler larafindan burnu ve kulak-

Ian kesilmis.. cigeri cikanlmi; bir s.ckildc gdriln-

ce: «Allah'a andolsun ki, cgcr Allah bana zafer

verirse senin yerine yetmi$ ki$iyi bbyle yapaca-
gim!» diye yemin etti. Bunun uzerine yukandaki
ayct indi. Resulullah (s.a.) yemiriine keffarei ver-

di ve onu uygulamadi.)

127. Sabret! Senin sabnn da ancak
Allah'in yardimi iledir. Onlardan dolayi

kedcrlcnmc; kurmakia olduklan tuzak-

tan kaygi duyma!

128. COnku Allah, (kotiilukten) saki-

nanlar vc giizel amcl cdenlerle beraber-

dir.
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ONYEDINCI SURE
el-tSRA

Mekke'dc nizil olmus,rur. Ancak 26, 32. 33 ve

57. ayetlerle 73 ila 80. ayeUerin Medine'de indigi

rivayct edilmektedir. 1 1 1 ayetur. «Isra» kelime-

si, geceleyin yUrtlmek manasina gclir. Hz. Pey-

gamber'in Mi'rac mucizesinin Mckke'den Ku
dUs'c kadar olan kismi bu surede anlauldigindan.

sure «Isra» adini almisur.

BismiUShirTahmSnirrahfm

1. Bir gecc, kendisine Syellerimizden

bir kismmi gosierelim diye (Muham-
med) kulunu Mcscid-i HarSm'dan, 9ev-

rcsini mubarek kildigimiz Mescid-i

Aksa'ya gOtiircn Allah noksan sifailar-

dan miinezzehtir, O, gercekien i§iten-

dir, gbrcndir.

2. Biz, Musa'ya Kilab'i vcrdik vc tsra-

ilogullanna: «Benden ba§kasini daya-

nihp guvcnilcn bir rab edinmeyin» di-

yerek bu Kitab'i bir hidayet rchberi kil-

dik.

3. (Ey) Nuh\\cb\d\k\e(gemide) ta$i-

digimiz kimselerin ncsli! §unu bilin ki

Nuh, cok §iikrcden bir kul idi.

(Bazi lefsirlerde, ikinci ve U^UncO iycilcr ara-

sinda sflylc bu mana alakasi kurulmu^iur: Ey

Nuh ilc birlikte gemide us,idigimiz kimselerin

ncsli! Bcndenbas,kasim. dayanihp gilvenilen bir

Rab edinmeyin. Gcr^cklcn Nuh. 90k jUkreden

bir kul idi.)

4. Biz, Kilap'ta israilogullanna: Siz-

lcr, yeryuziinde iki defa fesat cjkaracak-

simz ve azginlik dcrccesinde bir kibre

kapilacaksiruz, diye bildirdik.

5. Bunlardan ilkinin zamani gelince,

Uzerinize gucjii kuvvetli kullanmizi

gondcrdik. Bunlar, evlerin arasinda do-

la§arak (sm) aradilar. Bu, yerine geti-

rilmis bir vaad idi.

(Tefsirlerde, bu guclU kuvvetli kullann,

Ninevah Sencarib. Babilli Buhiunnasr veya

Calut'un ordulan oldugu, bunlarin, Tevrat'i ve

Mescid-i Aksa'yi yaktiklari, Israilogulaiinm

alimlerini oldtirdUklcri ve 70.000 kadar esir al-

diklan rivayct edilmckte, bUtUn bu musibctlere

sebep teskil etmis, olan Israilogullonnin ilk fesa-

dinin ise Zekeriyya'yi oldUrmclcri ve Ermiya'yi

hapsctmclch oldugu belinilmektedir.)

6. Sonra onlara kar§i size tckrar (gali-

biyet ve zafer) verdik; servel ve ogullar-

la guciinuzu" arttirdik;saymizi daha da

Qofaltnk,

7. Egcr iyilik ederseniz kendinize el-

mis,, ktituluk ederseniz yine kendinize

etmis. olursunuz. Artik diger cezalan-

dirma zamani gelince. yiiziinuzii kara

etsinler, daha Once girdikJeri gibi yine

Mcscid'e (SUleyman Mdbedi'ne) gir-

sinler ve ellerine gccirdiklcri her §eyi

busbiitiin tahrip etsinler (diye, ba$imza

yine du§manlanmzi musallat kildik).

(Tefsirlerde, Israilogullannin ikinci musibete

ugramalannin sebebi olan diger fesat hareketle-

rinin, Hz. Yahya'yi Oldilrmeleri ve Hz. Isa'yi fil-

diirmeye lesebbils elmelcri oldugu belirtiliyor.)
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8. Belki Rabbiniz size merhamct
edcr; fakat siz eger yine (fesatgiliga)

donerseniz, biz dc sizi vine cezalandin-

nz. Biz cehennemi kSfirler igin bir ha-

pishane yaptik.

9. §uphesiz ki bu Kur'an en dogru yo-

la iletir; iyi davrani$larda bulunan mfi-

minlere, kendilcri ic.in buyiik bir miikS-

fat oldugunu miijdclcr.

10. Ahirete inanmayanlara gelincc,

onlar ig in de elemli bir azap haziriami-

§izdir.

1 1. insan hayn istcdigi kadar §erri de
isier. insan pek acclccidir!

(Bu ayet. insanin dnemli bir psikolojik ybntl-

nc is,arci eimekiedir: Ger^ekten biz insanlar. df-

kelendigimiz. sikildigimiz ya da bir gilclukle

kar$il*$tigimizda, 6fkelendiklerimiz icin bed-
dua eder. giicluklerden sabir vc mclaneile kurtul-

mak if in (aba har cayacagimiz ycrde, acelecilik

gdstercrek [ezden kurlulmak isieriz, Bu olma-
yinca da, Umiisiz ve kdttlmser bir ruh halcli iebv

de, xAllah'im. canimi al da, beni bu sikinddan
kurtar!* gibi sozlerlc kendimiz icin bcddua ede-

riz ki, bunlar dogru dcgildir.)

12. Biz, geceyi ve gttndiizii birer Sycl

(delil) olarak yarauik Nilckim. Rabbi-

nizin nimctlerini ara§tirmaniz, aynca,
yillann sayi ve hcsabini bilmeniz igin

gccenin karanligini silip (yerine, e§ya-

yi) aydinlatan giindiizUn aydinligim
geiirdik. i§ie biz, her §eyi agik agik an-

lattik.

13. Her insanin amelini (verya kaderi-

ni) boynuna bagladik. insan igin

kiyamct giinunde, agilmis, olarak oniine

konacak bir kitap gikannz.
14. Kiubini oku! Bugiin sana hesap

sorucu olarak kendi nefsin yeier.

(Bu d Ony add, gcrck cevrenin olumsuz ;arda-

n, gerekse insanin bircok kdtu arzu ve ihliraslan.

onun kalp ve basireiini bagtayabilmekte, iyilik

ve kotulUklcri gdrmesini dnleyebilmektedir. Bu-
na karsdik, yukaridaki ayeie gdrc. ahircuc insan

sdzkonusu olumsuz ami II crden kurlulaca|i 19m
kcndi hesabmi bizzat kendisi yapacak, diinyada-

ki amellerinin degeri hakkinda hUkiim verccck

ve kendi sini ibri veya mahkum edecek bir ruh ol-

gunluguna ula$acakur.)

15. Kim hidayet yolunu scccrsc. bunu
ancak kendi iyiligi igin secmis, olur; kim
de dogruluktan saparsa, kendi zaranna
sapmis. olur. Higbir giinahkSr, baskasi-

nin gtinah yilkiinii iislenmez. Biz, bir

pcygambcr gflndermedikge (kimseye)
azap edecek degiliz.

16. Bir iilkcyi hclSk etmek isiedigi-

mizde, 0 iilkenin zenginlik scbcbiylc §1-

marmis, clcba§ilanna (iyilikleri) emre-
deriz; buna ragmen onlar orada koculuk

i§lerler. Boylece 0 ulke. helake miista-

hak olur, biz de orayi darmadagin edc-

riz.

1 Ayetin bas, kismi. mufessirler larafindan sdy-

le de anJa$ilmi;ur: Bir ulkcyi helak eunek isiedi-

giimzde. o Ulkenin varlikli ve s,unarm 1$ kiijilerini

cogalUnz. Bu sureile onlar kdtulilk fierier; boy-

lece o Ulke helake mUstahak olur.)

17. Nuh'tan sonraki ncsillcrdcn nicc-

Icrini helak etiik. Kullannm giinahJan-

m bilen ve gOren olarak Rabbin yeterli-

dir.
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1 8. Her kim bu cargabuk gecen dtin-

yayi dilerse ona, yani diledigimiz kim-
seye diledigimiz kadanm diinyada he-

men verir, sonra da onu, kinanmis ve
kovulmus. olarak girecegi cehennemc
sokanz.

19. Kim de ahircii diler ve bir miimin
olarak ona yara§ir bir caba ile cali§irsa,

i§te bunlann gah§malan makbuldur.

20. Hepsine, orUara da bunlara da
(diinyayi isteyentere de ahireti isteyen-

lere de) Rabbinin ihsanindan (istedik-

lerini) veririz. Rabbinin ihsani kisillan-

mi§ dcgildir.

21. Baksana, biz insanlann kimini ki-

minden nasil lis rtin kilmis,izdir! Elbcite

ki ahirei, derece ve iisiunluk farklan ba-

kimindan daha biiyuktur.

(20, ayet. gerek dtinya gcicksc ahircl nimcden
bakimindan Allah'in liiifunun sirursizliguii ifade

eimekte; scrveu mevki, saglik ve ya§ayis, gUzclli-

gi bakimindan insanlar arasindaki farklann, ilahi

lakdirin bir geregi oldugunu, binaenaleyh, bu
diinyada mutlak e§itligin imkansizhgrni oriaya

koymakladir. Bunun yaninda. 21. ayctien anli-

yoruz ki. ahirette de insanlar esH dummda olma-
yacaklar. aksine. insanlarin diinyada yapmi; ol-

duklari i$lcrc gflrc ahircKe dcrcce farklan daha
da buyilk olacaktir. Ancak, 18. iyeiien de anla$i-

lacagi uzere, para ve mevki gibi dujiyevi imka-
nlar. Allah nezdinde mutlak bir deger ifade eime-

digi 11,111, dilnya hayatiru surf bunlarin pe§inde ko-
$arak gee. irenler, ahirette OsiUn derecelere ula$-

mak hakkim kaybcimi; olacaklardir.)

22. Allah ile birlikte bir ilSh daha ta-

nima! Sonra kinanmis ve kendi basina

terkedilmis. olarak kalirsin.

23. Rabbin, sadece kendisine kulluk

etmcnizi, ana-babaniza da iyi davran-

mamzi kesin bir sekilde emretti. Onlar-

dan bin veya her ikisi scnin yaninda
yasjamrsa, kendilerine «Of!»bile deme;
onlan azarlama; ikisine de giizcl so/

soyle.

24. Onlan esirgeyerek alcakgonullii-

liikle iizerlerine kanai ger ve: «Rabbim!

Kiiciiklttgumde onlar beni nasil yeti§-

lirmislcrse, §imdi de sen onlara (dyle)

rahmct ct!» diycrck dua ct.

25. Rabbiniz sizin kalplerinizdekini

90k iyi bilir. Egcrsiz iyi olursaniz, §unu
bilin ki Allah, kOtiiliiklen yiiz cevirerek

tevbeye y6nclenlcri son derece bagisja-

yicidir.

26. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya

hakkim ver. Gcreksiz yere de sacip sa-

vurma.

27. Zira bOylesine sacip savuranlar
scytanlarm dostlandirlar. §cylan isc

Rabbine kar§i gok nankOrdiir.
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28. Eger Rabbinden umdugun (bek-

lemek durumunda oldugun) bir rahmct

icin onlann yiizlcrine bakamiyorsan,

hie olmazsa kendilerine gOniil alici bir

soz soyle.

(RWayelc gore Bilal, Suhcyb, SaJim, Mchca'
ve Habbab gibi yoksul sahabiler. Hz. Peygam-
ber'in yardimi ile gefinirlcrdi. Resulullah (s.a.),

onlara verilecek bir seyleri olmadigi zaman,
mahcubiyclinden Oliiril sfiyleyecek bir soz bula-

maz, yUzllnU ba$ka (arafa ccvirir. fakat onlarin

ihuya^lannt gidermek icin Cenab-i Hakk'in ken
disine imkan vermesini dilerdi. I$le bu ayet-i ke-

rimede, Resulullah'a bu gibi insantara btr $eyler

veremeyecek bile olsa. hie olmazsa «AUah, bizc

de, size de bol nzik versin**, «Allah sizleri mesul
ve miireffeh kjlsin» gibi sozlerlc onJann gbnilllc-

rini aJmasi gerckiigi haurlalilmaktadir.)

29. Eli siki olma; biisbutiin cli agik da
olma. Sonra kinanir, (kaybettiklerinin)

hasretini ceker durursun.

30. Rabbin nzki diledigine bol verir,

diledigine daralur. §uphcsi/ ki O, kulla-

nndan haberdardir, (onlan) cok iyi gfl-

riir.

31. Gecim endisesi ile cocuklannizin

canina kiymaym. Biz, onJann da sizin

dc nzkinizi veririz. Onlan oldurmek
gercekten biiyiik bir suctur.

32. Zinaya yakJa§mayin. Zira o, bir

haySsizhktir vc cok kiHU bir yoldur.
(Yukaridaki aycllc «zina elmcyin* denilme-

yip de *zinaya yaklas,mayin» buyurulmasi ilgi

cekicidir. Buna gore yalruz zina degil. ki$iyi zina

etmeye sevkeden yollar da yasaklanmis.ur. Esa-

sen bir kcre bu yollara tcvessUl edildiklcn, yani

imam zina elmeye zorlayan vc cinsi arzulan ka-

bartan bir onama girdikten sonra, artik, bu arzu-

1 aim agir baskisi kar$ismda tradenin gilcll olduk-

ca yelersiz kabr ve zinadan korunmak son dercce

gUclesir. Insanin bu psikolojik zafim dikkate

alan Kur'an-i Kerim, prensip olarak insaru kfitti-

liiklere sevkedici sebepleri ortadan kaldirmayi

amaclamis;[ir. Buna sedd-i zeria prensibi de-

nir.)

33. Hakh bir sebcp olmadikca Al-

lah'm muhtcrcm kildigi cana kiymaym,
Bir kimse zulmen olduriilurse, onun
velfsinc (hakkini almas i igin) yclki vcr-

dik. Ancak bu veli de kjsasta ileri gitme-

sin. Zatcn (kendisine bu yetki verilmek-

le) o. alacagim almi§tir.

34. Yetimin malina, ru§diine crince-

ye kadar, ancak en giizel bir niyetle yak-

Ia§tn. Vcrdiginiz sozii de yerinc getirin.

Ciinkii verilcn soz, sorumlulugu gerek-

tirir.

35. Olctiigiiniiz zaman tasiamam 01-

cun ve dogru lerazi ile tartin. Bu, hem
daha iyidir hem de neiicesi bakimmdan
daha giizeldir.

36. Hakkinda bilgin bulunmayan §e-

yin ardina dii§me. Qttnkii kulak, goz ve

goniil, bunlann hepsi ondan sorumlu-

dur.

37. Yeryiiziinde bobiirlenerek dola§-

ma. Ciinku sen (agtrlik ve azametinle)

ne yen yarabilir ne de daglarla ululuk

yan§ina gircbilirsin.

38. Butiin bu sayilanlann kotii olanla-

n. Rabbinin nezdinde sevimsizdir.
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39. i§ie bunlar, Rabbinin sana vahyet-

ligi hikmetlerdir. Allah ile birlikie ba§-

ka ilSh edinmc; sonra kmanmis, ve (Al-

lah'tn rahmetinden) uzakla§tinlmi§
olarak cehenneme atilirsin.

40. (Ey mii§rikler!) Rabbiniz, erkek
cocuklan sizin is i n ayirdi da, kcndisi

meleklcrdcn kiz cocuklar mi edindif

Gercekten siz, (vebati) 50k buyuk bir

s6z sOyliiyorsunuz.
(MUsriklcr, mclcklcrin Allah'in kizlan oldu-

guna inanuiar. erkek ^ocuklarin ise kendilerine
venldigtni iddia ederler, bundan dolayi gururla-

rurlaidi. ls.te ayct-i keiime. onlann bu dtlfUncesi-

ni reddetmekle, cocuklar arasinda cinsiycUcrine
gOre bciyle bir deger ayinmi yapilmasiru kabul
etmemckiedir.)

41. Biz, onlann akillanni baslanna
toplamalan icin bu Kur'an'da (gesitli

ikiu ve ihtarlan) turlii sekillerde tekrar
ettik. Fakat bu. onlara, daha da kagip
uzakla§maktan baska bir sey saglami-
yor.

42. Dc ki: Eger sOyledikleri gibi Al-
lah ilc birliktcl>a§ka ilfihlar da bulun-
saydi, o takdirdc bu ilShlar, Ars/in sahi-

bi olan Allah'a ulasmak icin careler ara-

yacaklardi.
(Ayetin son kjsmi mtifessirlcr larafindan iki

sckilae manalandirilmi$tir:

a) «...0 takdirdc onlar, Ars/in sahibi olan Al-
lah'a UstUn gelmek iun c.arcler arayacakJardi.*

b) «...0 takdirdc onlar, ulutugunu ve kudreiini

bitdtkleri Ars/in sahibi olan Allah'a yakinlasmak
ve O'na iiaai eimek ifin careler arayacaklar-
di.n)

43. Allah, onlann sCyledikleri seyler-

den miinezzehiin son dcrccc yiicedir ve
uludur.

44. Yedi gbk, ycr ve bunlarda bulu-
nan herkes O'nu tesbih edcr. O'nu 6vgii
ile lesbih eimeyen hicbir$cy yoktur. Ne
var ki siz, onlann tesbihini anlamazsi-
niz. O, hatfmdir, bagislayicidir.

(Tabiai ilimlcrindeki inxisaf, bu ayetin acik-

lanmasina yardimci olmustur. Nilekim. bnceleri
cansiz ve hareketsiz oldugu sanilan varliklar da
dahil nlmak Ozere, billtln esya aiomlardan nicy -

dana gelmis.tir. I§te atom (elcirdekJerinin etrafin-

daki elektronlar. silrekb ve muntazam bir sckildc
cekirdegin etrafinda dbnmcktedirlcr ki, belki de
onlann bu ddnilsjeri ve bbylece, ilahi kanuna, en
ufak bir sapma gostermcksizin boyun egmeleri,
Kur'an-i Kerim larafindan Allah'i tesbih olarak
ifade edilmis,tir)

45. Biz, Kur*an okudugun zaman, se-

ninlc ahirete inanmayanlann arasina
gizleyici bir drtii cekeriz.

46. Aynca, onu anlamamalan icin

kalplerine bir kapahhk vc kulaklanna

bir agirlik veririz. Sen, Kur'an'da Rabbi-
nin birligini yfideuiginde onlar, canlan
sikilmis bir vaziyeile, gerisin gcri dO-
niip giderler.

47. Biz. onlann seni dinlerken ne
maksatla dinlcdiklcrini, kendi aralann-

da fisildas.irlarkcn dc o zalimlerin: «Siz,

buyulenmi§ bir adamdan baskasina uy-
muyorsunuz!» dediklerini cok iyi bifi-

riz.

48. Baksana; senin icin ne tiirlii ben-
zeoneler yapular! Bu yiizdcn, (oyle bir)

saptilar ki, aruk (dogru) yolu bulama-
yacaklardir.

49. Bir de onlar dediler ki; Sahi biz,

bir kemik yigini ve kokusmus, birtoprak
olmus. iken, yepyeni birhilkatte dirilti-

tcccgiz, oyle mi!
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50, 51. De ki: isterias, olun, isier de-

mir, isterse akliniza (yeniden dirilmesi)

imk&nsiz gibi goriinen herhangi bir ya-

ratik! (Bunlar, Allah'in sizi yeniden di-

riltmesini guglestirmez.) Diyecekler
ki: «Bizi tekrar (hayata) kirn dfindiire-

cek?» De ki: Sizi ilk kez yaraian. Bunun
uzerine onlar sana alayh bir tarzda ba$-

lanm sallayacak ve «Ne zamanmi§ o?»
diyecekler. De ki: Yakin olsa gerek!

52. Allah sizi cagiracagj giln, kendisi-

ne hamdederek cagnsma uyarsiniz ve
(dirilmeden dnceki halinizde) cok az
kaldiginizi sanirsiniz.

53. Kullanma sflyle, statin en gtizeli-

ni sflylesinler. Sonra seytan aralanm

bozar. Ciinkti seytan, insanin apacik

diismamdir.

54. Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Di-

lerse size merhamet eder, dilerse sizi

cezalandinr. Biz, seni onlann tistune bir

vekil olarak gondermedik.

(Mufessir Beyzavi, bu iyetin son cUmlesini

sflyle afikl armour: "Biz, kafirleri imini zorlama
ijini sana havale etmedik. Seni, sadece Allah'in

rahmetini mujdeleyici ve azabindan sakinduici

olarak gonderdik. Bu sebeple inanmayanlara to-

lerans gdster.*

Mufessirlerin beyanini gOrc. Hz. Muham-
med'in peygamberligine iliraz edenlere karji,

Allah Teala. herkesin halini, kimlerin imana ve

iyi davranisjara daha layik, kimlerin inkarciliga

ve kbtu ya$ayi$a mUstehak oldugunu, aynca ki-

min peygamberlige ehil oldugunu en iyi bilenin

ancak kendisi oldugunu belinmek uzere $tiyle

buyurmujiur:)

55. Rabbin, gOklerde ve yerde olan

herkesi en iyi bilendir. Gercekten biz,

peygamberlerin kimini kiminden iisiiin

kildik; Davud'a da Zebur'u verdik.

(Peygamberlerin kendi ajalarmdak i bu derece

farki, maddi ve bedeni ytinden olmayip mhi ve
manevi fazilel ve kabi livelier ybnundendir. Ni-

tekim, Hz. Davud'a Zebur'un gonderildigine i$a-

ret buyurulmakla bu husus leyil edilmis, ur.)

56. (Rcsaiiim!) Deki: Allah'i birakip

da (il&h oldugunu) ileri surduklerinize

yalvann. Nc var ki onlar, sizin sikintim-

zi ne uzaklasnrabilir, ne de degi§urebi-

lirler.*

57. Onlann yalvardtklan bu varhklar

Rablerine -hangisi daha yakin olacak

diye- vesile ararlar, O'nun rahmetini

umarlar ve azabindan korkarlar. Cunku
Rabbinin azabi, sakinilacak bir azap-

tir.

58. Nc kadar ulke varsa hepsini

kiyamet gUnUnden Once ya helSk ede-

cck veya en cetin bir sekilde azaplandi-

racagiz. Bu, Kitap'ta (levh-i mahfuz'da)
yaziudir.

(MUfessirlerce tercih edilen yoruma gOre,

ayeiteki «helak*ten maksat, alelade Olum.

«azap»ian maksai ise, kailedilmek veya ceqitli

musibellere maruz kalmak sureliyle dlumdur.)
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59. Bizi, %yet\eT (mucizeler) gonder-

mekten alikoyan tek sey, Gncekilerin bu
Syetleri yalanlamis, olmasidir. Nitekim

SemQd kavmine, agik bir mucize olmak
uzcrc bir disi dcve vermi§uk. Onlar ise,

(bu deveyi bogaztadilar ve) bu yiizden

zalim oldular. Oysa biz Sycileri ancak
korkuimak icin gOndcririz.

(Burada «ayet»tcn maksat, kafulertn, keyifle-

nnc gore gdsterilmesini isiediklcri mucizclcidir.

Nitekim. Abdullah b. Abbas'tn rivayetine gftre

Mekke miisrikleri, Resulullah (s.a.)lan. Safa te-

pesini allin ve gumus. yapmasim islemisjerdi.

Ayet-i kerimeden anla^ildigina gbre. daha fince-

ki kavimter de bu tur mucizeler tsicmiflerdi ki,

onlarin asil maksadi. inanmak degildi. Allah
Teala, onlarin. peygamberlerindcn islcdigi bu
muci/elcri Lahakkuk etlirmis,. fakal iman cimc-

dikleri icm de onlari helak eimis,ti. Bu, Allah'in

bir kanunudur. E|er Hz. Peygamber de, mujrik-

lerin isiedikleri bu nevi mucizeleri gostermi$ ol-

saydi, -ki. onlar yine de inanmayacaklardi- o lak-

dirde gecmi$ kavimlcr gibi onlar da helak ola-

caklardi. Nilckim yukandaki aycite Salih Pey-

gamber'm kavmi Semud'un isyankar luiumuna
dcginilmekte ve mucizeden maksadin korkui-

mak oldugu lasrih edilmekicdii ki, ancak bu lak-

dirde mucize imana vesile olsbilir ve beklenen

faydayt saglayabilir.)

60. Hani sana: Rabbin, insanlan ce-

pegevre ku§atmi§ttr, demi§tik. Sana
gdsterdigimiz o gOrilntUleri ve Kur'-

an'da lanctlcncn agaci, ancak insanlan

smamak icin meydana geiirdik. Biz on-

lan korkuturuz da, bu onlara, biiyiik bir

azginhktan ba§ka bir §cy saglamaz.

(MUfessirlerin ekseriyeiine gore, ayelin, «go-

runtuler* ile lercume cdilen «ru'ya» kelimcsi.

Hz. Peygamber'in Mi'rac gecesindeki mil$ahe-

delcridir. oKur'an'da lanetlenen agac> ise. ce-

hennemdeki vzakkum agaci>dir.)

61. MelekJere: Adem'e secde edin!

dcmi§tik. iblis'in disjnda hepsi secde et-

tiler. Iblis: «Ben, dedi, camurdan yarat-

ngin bir kimseye secde mi ederim!»

62. Dedi ki: «§u benden iisUin kildi-

gina da bir bak! Yemin ederim ki, egcr

beni kiyamete kadar ya§aursan, pek azi

di§inda, onun neslini kendime baglaya-

cagim!»

63. Allah buyurdu: Git! Onlardan
kim sana uyarsa, iyi bilin ki hepinizin

cezasi cehennemdir. Tam bir ceza!

64. Onlardan giicumin yettigi kimse-

leri davetinle §a§irt; siivarilerinic, yaya-

lannla onlan yaygaraya bog: mall anna.

evlStlanna ortak ol, kcndilcrinc vaad-

lerde bulun. §eytan, insanlara, aldatma-

dan ba§ka bir sey vSdctmcz.

65. §urasi muhakkak ki, benim (ihld-

sh) kullanm uzerinde senin higbir agir-

ligm olmayacaktir. (Onlari) koruyucu

olarak Rabbin yetcr.

66. (Kullarimf) Rabbiniz, luifuna

n5il olmaniz igin denizde gcmilcri sizin

igin yiizdiirendir. Dogrusu O, sizin icjn

cok mcrhamcllidir,
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67. Denizde ba§iniza bir musibet gel-

digindc. O'ndan baska biitun yalvardik-

lanniz kaybolup gidcr. O sizi kurtanp
karaya cikardiginda, (yine eski halini-

ze) doncrsiniz. insanoglu qok nankOr-

dUr.

68. O'nun, sizi kara tarafinda yerin di-

bine gegirmeyeceginden, yahut ba§ini-

za ia§ yagdirmayacagindan emin misi-

niz? Sonra kendinize bir koruyucu da
bulamazsimz.

69. Yahut O'nun, sizi bir kez daha
oraya (denize) g6nderip iizerinize bir

kasirga yollayarak, inkSr etmis. olmaruz
sebebiyle sizi bogmayacagmdan emin

misiniz? Sonra, bundan dolayi kendini-

ze (intikamintzt almak igin) bizi arayip

soracak birdestckgi dc bulamazsimz.

70. Biz, hakikaten insanoglunu §an ve
seref sahibi kildik. Onlan, (gesitli nakil

vasitatari He) karada ve denizde ta§i-

dik; kendilerine guzel giizel nziklar

verdik; yine onlan, yarattiklanmizin
bircogundan cidden iistiin kildik.

(GortlldUgO gibi bu ay cue Allah Teala, insa-

nogluna luluf ve ikraminm bir tizeiini vermekte
vc onun alemdeki 6ze\ yerine i$aret elmclciedir.

Mllfcssirlere g6re insanin $an ve s,ercfi ve diger
varhklardan iisnlnlUgU; Allah'in ona verdigi be-
den gUzelligi, el. gdz, kulak gibi OTganlariru daha
becerikli bir sekildc kullanmasi, konu$abilmesi.

gillOp aglayabilmesi. okuyup yazmasi, ba§ka
birlakim varhklan kendi hizmclindc kullanmasi,

aletier icad etmcsi, olaylar arasindaki sebep-so-

nu$ alakasuu gormesi ve bu sayede gelccege y(i-

nclik programlar ve hazirhkJar yapmasi. iyi-kfl-

tU. dogru-yanli§. guzel -firkin kavramlanna sa-

hip olmasi; kisaca, maddi ve beden i, ahlaki ve
ruhi mezayederi haiz olmasidir.)

71. Her insan toplulugunu ondcrlcri

ile birlikte cagiracagimiz o giinde kim-
lerin amel defteri sagindan verilirse, on-
lar, en kiiguk bir haksizhga ugramami§
olarak amel dcftcrlcrini okuyacakJar.

(Bu aycite, amel defierleri sagindan verilenle-

rin durumundan bahsedildigi halde. solundan
verilenJere dc|imlmemislir. Bu konuda Beyzavi
$0yle diyor: «Yukandaki ityet gfisiermektedir ki.

amel defierleri solundan verilenler. onun muhte-
v as ina muliali olduklarinda kendilerini utanf ve
hayrel bilrilr; o kadar ki, dillerinde defierlerini

okuyacak mecal kalmaz. Bu yttzden Ccnab-i

Hak, onlar hakkinda $6yle buyurmakla yeiin-

mi$tir:»)

72. Bu diinyada kor olan kimse
ahiretie de kordiin iisielik iyice yolunu
§a§irmis.tir.

73. Mu§riklcr, sana vahyetligimizden

baska bir seyi yalan yerc bize isnat et-

mcn igin seni, nerdeyse, sana vahyetti-

gimizden saptiracaklar ve ancak o tak-

dirde seni candan dosi kabul edecekler-

di.

74. Eger seni scbatkSr kilmasaydik,

gercekten, nerdeyse onlara birazcik

meylcdecektin.

75. O zaman, hie suphesiz sana haya-

(m ve oliimiin sikintilanm kat kat tatti-

nrdik; sonra bize karsj kendin igin bir

yardimci da bulamazdm.
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76. Yine onlar, seni yurdundan gikar-

mak igin ncrdcysc diinyayi ba§ina dar

getirecekler. O takdirde, senin ardindan

kendileri de fazla kalamazlar.
(Nilekim. Hz. Muhammed (s.a.)i Mekke'den

cikmaya mccbui birakan mils.riklcr, daha sonra
mOslUmanlarla yaptiklari savaslar sonucu bir

hayli yipranmisfar; nihayel. Mekke'nin mllslU-

manlar tarafindan feihedilmesi Ozerine Mek-
ke'ye hakimiyetier i son bulmus. vc bilylcce

Kur'an'in verdigi bu muci/e haber Lahakkuk el-

mis.lir.)

77. Scndcn once gOndcrdigimiz pey-

gamberier hakkindaki kanun (da bu-

dur). Bizim kanunumuzda higbir degi-

§ikJik bulamazsin.

78. Giinduzun gUnes. dttniip gecenin

karanhgi basiinncaya kadar (belli va-

kitlerde) namaz kil; bir de sabah nama-
zim. CUnkii sabah namazi §ahitlidir.

(MuTessirlere gore bu ayel, bc$ vakil namazi
ifade elmekledir. §oy!e ki: Gune^in donmesi. ya-

ni zeval vaktinden soma ogle ve ikindi namazi.
gilncfin balmasindan sonra aks,am vc yatsi na-

mazlan vardir. Sabah namazi ise aynca zikredil-

mis, ve bu namazin sahitli oldugu belirulmistir.

£unku\ lefsircilerin beyanina gbre. gece melek-
leri ile gundllz meleklch sabah namazinda bulu-

5ur, hep buiikie bu namazin kilindigina $ahii ol-

duktan sonra gilndilz melekleh k;i!ir. gece me-
lekleri ise semaya yUkselirlermis. .)

79. Gecenin bir kisminda uyanarak,

sana mahsus bir nafile olmak iizere na-

maz kil. (Boylece) Rabbinin, scni, 6v-

giiye deger bir makama gfinderecegini

umabilirsin.

80. Ve §6yle niyaz el: Rabbim! Gire-

cegim yere durusllUkle girmemi sagla;

gikacagim yerden de duriistlukle v i k

mami sagla. Ban a tarafindan, hakkiyla

yardim edici bir kuvvet ver.

81. Yine de ki: Hak geldi; bdtil yikilip

gitti. Zatcn bStil yikilmaya mahkum-
dur.

82. Biz, Kur'an'dan Gyle bir §ey indi-

riyoruz ki o, muminler icjn §ifa vc rah-

mettir; zalimlerin ise yalnizca ziyanini

artinr.
(Mumin, Kur'an'dan feyz almasini bildigi. bu

maksatla okudugu. dinlcdigi icjn. Kur'an ayedc-
ri kendisine §ifa ve rahme( vesilesidir. Buna kar

:

.;i Iik. hastamn ilactan yaiarlanmak istemeyisj

onun hasialigiru arlirdigi gibi, zalimin Kuran -

dan uzak durmast da onun hilsramru artirir.)

83. insana nimct verdigimiz zaman
(btzden) yttz gevirip yan cizer; ona bir

de zarar ziyan dokunacak olsa iyice ka-

ramsarliga dii§er.

84. De ki: Herkcs, kendi mizag vc
mcsrebine gflre i§ yapar. Bu durumda
kimin dogru bir yol tutrugunu Rabbiniz

en iyi bilendir.

85. Sana ruh hakkinda soru sorarlar.

Dc ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Si-

ze ancak az bir bilgi verilmistir.
(Bu ayci. insan icin ruhun mahiyciini kavra-

manin imkansiz oldugunu ifade elmekledir. Ni-

lekim «Ruh'un mahiyeu» ptoblemi. asirlardir in-

sanligi en cok dusUndiiren konulardan biri ol-

makla bcrabcr, halen meseleye nihai bir cOziim

gcurilmcmijlir ve tiyle gOrtHUyor ki. bundan
sonra da geiirilemeyecckur.)

86. Hakikatcn, biz dilersek sana vah-

yctligimizi ortadan kaldmnz; sonra bu
durumda sen de bize kar§i hicbir kom-
yucu bulamazsin.
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87. Ancak Rabbinin rahmeti (saye-

sinde Kur'an bdki kalmi§ttr), Cunkii

O'nun sana lutufkarhgi gok biiyuklur.

88. Dc ki: Andolsun, bu Kur'an'in bir

benzerini onaya koymak ilzere insu cm
bir araya gclscler, birbirlerinc destek de
olsalar, onun benzerini ortaya gctire-

mezler.

89. Muhakkak ki biz, bu Kur'an'da in-

sanlara her tiirlii misali cesjUi §ekillerde

anlaiuk. Yine de insanlann cogu inkS-

rciliktan ba§kasini kabullenmediler.

(MUfcssirlcr. bu ayetle, insanlara £c$itli $ckil-

lerde aciklandigi bildinlen «misal*in «mana-
anlamma geldigini belir unifier; ayrica hilkum-

ler, vaad, sakinduma ve gecmis, kavimlcrin hika-

ycleri gibi anlamlara gelebilecegine de i$arei et-

misjerdir.)

90. Onlar: «Sen. dediler. bizim icm
yerden bir kaynak fiskirtmadikga sana
asla inanmayacagiz.»

91. «Vcya scnin birhurma bah^en vc

iizilm bagin olmali; Oyle ki, i^lerinden

giirtil giirul irmaklar akumalisin.»

92. «Yahul, iddia ettigin gibi, iizeri-

mizc goklcn pargalar yagdirmalisin ve-

ya Allah'i ve melekleri gOzumiiziin Onli-

ne getirmelisin.*

(Ayeiin son kismi «AUah'i ve melekleri (s6y-

lediklehnin dogruluguna) $ahil getirmelisin"

geklinde de anla^ilmi^lir.)

93. «Yahut da alundan bir evin olma-

li, ya da goge cjkmahsin. Bize, okuya-
cagimiz bir kitap indirmcdigin siirccc

(go$ e) c.iktigina da asla inanmayiz.»

De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben, sa-

dece beser bir elcjyim.

94. Zalen, kendilerine hidayet rchbe-

ri geldiginde, insanlann (buna) inan-

malanni sirf, «Allah, peygamber olarak

bir beseri mi gondcrdi?» dcmeleri en-

gellemistir.

(§u halde, inkarc i Iarm peygamberlere iman
cimcmelchnin bir sebebi dc on!arm bir bc$cr ol-

masi, yani kendileri gibi bir insan olmasi idi. Hal-

buki onlar. peygamberlcrin. insanilsru bir varhk

olmasi gerckiigini samyorlar; Allah Tea]a run,

pcygamberi insanlann kendi cinslerinden gim-
dermesindeki hikmeti kavrayamiyorlardi. Ce-

nab-i Hak. onlarin bu iddialarina soyle kar;ilik

vcriyor:)

95. §unu soyle: Eger yeryiizunde yer-

lesmis, gezip dola§an melekler olsaydi,

elbctte onlara gflktcn, peygamber ola-

rak bir melek gonderirdik.

(Allah Result!, "Ben sadece bir be$er peygam-
bcrim* deyince kafirler: «Oyleyse senin pey-

gamberligine kirn $ahiilik edecek?» dediler, bu-

nun Uzerine a$agidaki ayet indi.)

96. De ki: Bcnimle sizin araruzdager-

cek §ahii olarak Allah kSfidir. Zira O,
kullanni hakikaten bilip gormektedir.

(Bu ayelle Allah Resulu'ne bii leselli. kafirle-

re de tehdil vardir.)
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97. Allah kime hidayet verirse, i§te

dogru yolu bulan odur, kimi dc hidayet-

ten uzak tuiarsa, artik onJara, AUah'un
baska dostlar bulamazsin. Kiyamei gii-

niinde onlan k6r, dilsiz ve sagir bir hal-

de ytiziikoyun has,redcriz. Onlann vara-

cagi ve kalacagi yer cehennemdir ki,

ate§i yava$ladikc.a onun alcvini artin-

nz.

(Bir sahabi Allah ResulO'ne: «Ey AUah'in

Result)! Kafirlcr ytizleri Uscune mi ha$redilecek-

ler?» diye sordugunda, Resulullah: «Onu iki aya-

gi Usttinde yiiriilen kiyamei gilnii yilziistil ytirili-

mcyc dc kadir olamaz mi?* buyurdu. Bu haber

Katade'ye ula$ugindu o da: «Eveu izzeu'ne ye-

min olsun ki, Rabbim buna kadirdii* dcmi§iir.)

98. Cezalan i§te budur! Cunkti onlar,

Syeilerimizi inkSr etmisjcr vc: «Sahi

bizler, bir kcmik yigim vc kokusmus,

toprak oldukian sonra yeni bir yaratihs,-

la diriHilmis, mi olacagiz?* demi§lcr-

dir.

99. Du§unmcdilcr mi ki, gOkleri ve

yen yaratmis, olan Allah, kendilerinin

benzerini yaratmaya da kadirdir! Allah,

onlar icjn bir vSde takdir etti. Bunda
suphc yokiur. Ama zalimler, inkSrcilik-

tan baskasini kabullcnmediler.

100. De ki: Rabbimin rahmct hazinc-

sine cgcr siz sahip olsaydiniz, harcamr

korkusuyla kisiikga kisardiniz. insa-

noglu da pek eli sikidir!

101 . Andolsun biz, Musa'ya acik ac,ik

dokuz ayet verdik. Haydi israilogullan-

na sor. Musa onlara geldiginde Firavun

ona, «Ey Musa! dedi, senin buyulenmis.

oldugunu saniyorum!»

(Mtifessirler. mealde ge^cn «ayct* kelimesi-

nin, ya «mucize» veya «Tevrat ayeti* derrick ol-

dugunu belirtmi$lcrdir ki, birinci anlayi^a gore

Hz. Musa'ya verilmis. olan bu dokuz mucizeyi

ashapian Ibn Abbas $6yle siralami§ur: Yilanla-

$an asa. i$ik veren el. cekirge, ekin bocegi, kurba-

ga. kan, ta§lan su fi$kirmasi, denizin yanlmasi ve

Tur daginin IsrailoguUarim korkutmasi. Ikinci

anlayi§a gore, tefsuierde bu dokuz ayel §6yle SI-

ralaruni$tir: Allah'a e$ kos,mayin. Haksiz yerc

adam oldurmeym. Zina cimcyin. Faiz ycmcyin.
BuyU yapmayin. Sucsuz insani, oldilrmcsi 19m

sultana teslim ctmeyin. Israf cimcyin. Namuslu
kadinJara iftira aimayin. Sava$lan kaejnayin.)

102. (Musa Firavun'a:) «Pek SIS bi-

liyorsun ki, dedi, bunlan, birer ibrct ol-

mak iizcrc. ancak, goklerin ve yerin

Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben dc senin

hakikatcn mahvoidugunu saniyorum!*

103. Derken, Firavun onlan ulkeden

c,ikarmak istcdi. Bu yiizden biz onu ve

maiyyctindckilcrin hepsini (denizde)

bogduk.

104. Arkasindan da israilogullanna:

«0 iopraklarda oiurun! Ahiret vSdi ta-

hakkuk edincc, hepinizi toplayip bir

araya getirecegiz» dedik.
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105. Biz Kur'ani hak olarak indirdik;

o da hakki getirdi. Seni de ancak miijde-

Icyici ve uyanci olarak gondcrdik.

106. Biz onu, Kur'an olarak, insanlara

dura dura okuyasin diye (dyet dyet, sure

sure) ayirdik; ve onu peyderpey indir-

dik.

107. De ki: Siz ona istcr inanin, ister

inanmayin; su bir gercek ki, bundan 6n-

ce kendilerine ilim verilen kimselere o
(Kur'an) okununca, dcrhal yiiz ustii

secdeye kapamrlar.

(Kur'an'in indirilmcsinden once -kendilerine

ilim venlnm olanlar* daha once indirilen kilap-

lan okuyup vahyin ne oldugunu bilenler, pey-

gamberlik alameilerini ttgrenen ve hak ile bauli

ayirdedecek bir gilce sahip butunmu$ olanlar ya
da Hz. Muhammed'in peygtmberligini onceki

kiuplardi anlaulan sifatlanndan anlam15 olan-

lardir.)

108. Ve derlerdi ki: Rabbimizi tesbih

ederiz. Rabbimizin vSdi mutlaka yerine

getirilir.

109. Aglayarak yiiz iistu ycre kapa-

mrlar. (Kur'an okumak) onlann saygi-

sini am nr.

1 10. Dc ki: #ister Allah deyin, ister

Rahman deyin. Hangisini deseniz olur.

Ctinku en giizel isimler O'na hastir*

Namazinda yilksek sesle okuma; onda
scsini fazla da kisma; ikisinin arasi bir

yol tut.

111. «£ocuk edinmeyen, hakimiyet-

te ortagi bulunmayan, Scizlikten Otiiru

bir dosta da ihtiyaci olmayan Allah'a

hamdedcrim* dc ve tekbir gctircrck

O'nun §anini yiicclt!

(18)

ONSEKiZINCi SURE

el-KEHF

Kehf suresi 1 10 iyeuir. Mekke'de nazil ol-

mu$tur. Ancak. 28. iyclin Medine'de n&zil oldu-

gu rivayeti de vardir. Sure bu adi, icindc soz ko-

nusu ediien ve wmagara arkada^lan* demek olan

Ashab-i Kehf»den almi$iir.

Bism illShirrahm ani rrarrfm

1, 2. 3, 4. Hamd olsun Allah'a ki, O,
(insaniart) kendi tarafmdan cetin bir

azap ile ikaz etmek, iyi is. ve davrani§-

larda bulunan muminlerc, kcndileri

igin, icjnde ebcdf kalacaklan (cennette)

giizel bir ecir bulundugunu mujdele-

mck vc «Allah cvlSt cdindU diyenleri

de uyarmak igin kuluna (Muham-
med'e), kendisinde higbirffezor ve) eg-

rilik bulunmayan dosdogru Kitab i in-

dirdi.
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5. Ne onlann (Allah evldt edindi, di-

yenlerin), ne de atalanmn bu konuda
higbir bilgisi yoktur. Agizlanndan 51-

kan bu soz ne biiyuk oldu! Y aland an

ba§ka bir sey sflylemiyorlar.

(Fahreddin Raziye gore, su U9 zilmre Allah'in

^ocugu oldugunu soylemistadir.
1. «Meiekler Allah'in ki2landir» diyen mtls,-

rik Aiaplar,

2. *rsa Allah'in ogludur» diyen hirisliyanlar,

3. «Uzeyr Allah'in ogludun* diyen yahudi-
ler.

Islam ise bu inanclan reddeimis.Ur.)

6. Bu yeni Kilab'a inanmazlarsa (ve

bu yiizden hel&k olurlarsa) arkalann-

dan uziintuyle neredeyse kendini harap
edcccksin.

7. Biz, insanlann hangisinin daha gii-

zcl amel edecegini deneyelim diye yer-

yiizundeki her seyi diinyanm kendinc
mahsus bir zinei yaptik.

8. (Bununia beraber) biz mutlaka
oradaki her seyi kupkuru bir loprak ya-

pacagiz.

9. (Resulum)! Yoksa sen, bizim Syet-

Icrimizden (sadece) Kehf ve Raklm sa-

hiplerinin ibrete §Syan olduklanni mi
sandin?

(Tefsircilere gore ^kehf*. dagda bulunan ge-

nis.ce magara dcmeklir. «Rak!m»in ne oldugu
konusunda kesin bir sonuca vanlamami;lir. An-
cak in manalardan birine gelebileccgi belinil-

misnr: Magaranin bulundugu dag ya da vadi;

Ashab-i Kehfin isimlehnin yazih bulundugu
kilabe. Sahih-i Buhari'dcki bir rivayele gore de
Ashab-1 Rakim. Ashab-i Kehfin dismda ii? kisj-

lik bir loplulukiur ki bunlar, yagmurlu bir havada
sigmdiklan magaranin girt) ini bilyilk bir kaya-

run iikamasi ile magarada mahsur kalirlar. Her
bin. vaktiyle yapmis. oldugu gtlzcl bir davranis,!

yadederek kurrulus, niyaz edcrler. Onlar dua ei-

tikcc kaya biraz daha acilir ve sonunda kurtulur-

lar.

Ancak, lercihe sayan gdril;, RaJdm'in, Ashab
1 Kehfin isimlerinin yazih bulundugu kilabenin

adi oldugudur.)

10. O (yigil) gentler magaraya sigm-

mi§lar vc: Rabbimiz! Bize tarafindan

rahrnet ver ve bize, (§u) durumumuz-
dan bir kurtulus, yolu hazirla! dcmi§lcr-

di.

1 1 . Bunun iizcrine biz de o magarada
onlann kulakJanna nice yillar perde
koyduk (uykuya daldirdik,)

12. Sonra da iki guruplan (Ashab-i

Kehf ile hasimlarindan) hangisinin

kaldiklan miiddeii daha iyi hesap ede-
cegini gorclim diye onlan uyandirdik.

13. Biz sana onlann basmdan gecen-
leri gerc_ek olarak anlatiyoruz. Hakika-
ten onlar, Rablerine inanmis. genglcrdi.

Biz de onlann hidayetini antirdik.

14. Onlann kalplerini metin kildik. O
yigiller (oyerin hiikumdari kar§isinda)

ayaga kalkarak dedilerki: «Bizim Rab-
bimiz, gfJklerin ve ycrin Rabbidir. Biz,

O'ndan ba$kasma lann demeyiz. Yoksa
sag ma sapan konu$mu$ oluruz.

15. §u bizim kavmimiz AUah'tan ba§-

ka lannlar edindiler. Ban bu tannlar ko-

nusunda acjk bir delil geiirseler. (Ne
mumkiin!) Oyle ise Allah hakkinda ya-

lan uydurandan daha zalimi var mi?
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16. (Iglerinden biri §dyle demi§ti:)

oMadem ki siz onlardan ve onlann Al-
lah'in disinda tapmakta olduklan var-

liklardan uzaklasiiniz, o halde magara-
ya siginin ki, Rabbiniz size rahmeiini

yaysin vc i§inizde sizin icjn fayda ve

kolayhk saglasm.»

17. (Res&liim! Orada bulunsaydin)

giinesi gOrtirdiin: Dogdugu zaman ma-
garalannin sagina meyleder; baiarkcn

de sol larafian onlara isabet etmeden ge-

cerdi. (Boylece) onlar (gune$ qigindan
rahatsn olmaksizin) magararun bir kO-
sesinde (uyurlardi). isle bu, Allah'in

Syetlerindendir. Allah kimc hidayei

ederse, isle o, hakka ulasmisur, kimi de
hidayeuen mahrum ederse artik onu
dogruya yoneltecek bir dost bulamaz-
sin.

18. Kendileri uykuda olduklan halde
sen onlan uyamk samrdin. Onlan saga
sola ccvirirdik. Kopekleri de magaranin
girisinde On ayaklanni uzatmis yatmak-
la idi. Egcr onlann durumlanna muttali

olsa idin ddniip onlardan kagardm vc
gordiiklerin ytizUndcn icjn korku ile do-
lardi.

19. Boylece biz, aralannda birbirleri-

ne sormalan icin onlan uyandirdik: ic-

lerindcn biri: «Ne kadar kaldimz?* de-

di. (Kimi) «Bir giin ya da gOniin bir par-

$asi kadar kaldik» dediler; (kimi de)

§6yle dediler: «Rabbiniz, kaldigimz
miiddcti daha iyi bilir. §imdi siz, icmiz-

den birini su giimus, paranizla §ehre

gOnderin de, baksin, (§ehrin) hangi yi-

ycccgi daha lemiz ise size ondan erzak
gelirsin; aynca, nazik davransin (gizli

hareket etsin) ve sakm sizi kimscye
sezdirmesin.a

20. «Qiinkii onlar eger size muitali

olurlarsa, ya sizi tasjayarak Oldtiriirler

veya kendi dinlcrinc c.cvirirler ki, o za-

man ebediyyen iflah olmazsiniz.w

(Bcy/avi'nin nakJcuigine gflre ;ehre g&nderi-

len adam, elindeki parayi haicamak lizcrc cika-

nnca, $ehir hallu, par anin ustundeki kral Dckya-
nos'un resmini gohir ve adamin bir hazine buldu-

gunu sanarak kendisini devrin hukumdanna gG-
tururler. Aradan uzun zaman ge$mi$u'r. Artik bu
hilkUmdar, levhid akidesine bagh bir hirisiiyan-

dir. Gene adam. krala ba§larindan geccni anlaur.

Hep birlikie magaraya giderler ve gencin anJal-

Uklarirun dogrulugunu hayrciler ifinde gdrilrler.

Yenidcn dirilmcnm imkanim ishall ayan bu mil-

§ahededen sonra, Allah Teala bu gcnclcri lekrar

ebcdiyel uykusuna daldinr.)
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21. Boylccc (insanlan) onlardan ha-

berdarettik ki, Allah'in vSdinin hak ol-

dugunu, kiyamctin §iiphe gfttiirmez ol-

dugunu bilsinler. Hani onlar aralannda

AshSb-i Kehfin durumunu tarti§iyor-

lardi. Dediler ki: «Uzerlerine bir bina

yapin. Rableri onlan daha iyi bilir.» On-
lann durumuna vSkif olanlar ise: «Biz-

ler, kesinlikle onlann yaniba§lanna bir

mcscil yapacagiz» dediler.

22. (insanlannkimi:) «Onlar iig ki§i-

dir, dflrdunciilcri dc k0pckleridir» diye-

ceklen yine: «Be§ ki§idir; altincilan kO-

pekleridir» diyecekler. (Bunlar) bilin-

meyen hakkinda tahmin yuriitmcktir.

(Kimileride:) «Onlar ycdi kisjdir, scki-

zincisi kbpckleridir» dcrlcr. De ki: On-
lann sayilanni Rabbim daha iyi bilir.

Onlar hakkinda bilgisi olan 90k azdir.

Oylc isc Ashab-i Kehf hakkinda, delil-

lerin agik olmasi haricinde bir munaka-
§aya giri§mc vc onlar hakkinda (ileri

geri konu§an) kimsclerin higbirinden

malumat istcmc.

23. 24. Allah'in dilemesinc baglama-

dikca (in§aallah demeditye) hicbir scy

ir;in «Bunu yann yapacagim» demc.
Bunu unutrugun lakdirdc Allah'i an ve:

«Umanm Rabbim beni, dogruya bun-

dan daha yakin olan bir yola iletir» de.

25, Onlar magaralannda Q9 yiizyil ve

buna ilaveten dokuz yil kalmi$lardir.

(Buna garc Ashab-i Kehf, magarada 309 yil

kalmi$ oluyorlardi. Bazi icfsirlctde bu sayimn

kameri lakvime gore oldugu belirtilmekicdir.

309 kameri yilin kar$ihgi ise miladi Uc asirdir.

Rivayctc gore chl-i kiiaplan bazilan, Ashab-i

Kehfin magaraya giri$indcn ilibarcn Hz. Mu-
hammed (s.a.)in zamanina kadar gecen silrenin

300 sene oldugunu iddia elmi$lerdir ki, Allah

Teala. ;.u beyani ile onlarin bu iddiasini reddel-

mektedir:)

26. De ki: Nc kadar kaldiklanw Allah

daha iyi bilir. Gbklerin ve ycrin gizli

bilgisi O'na aittir. O'nun gOrmesi de,

igitmesi de §Syani hayretlir. Onlann
(gdklerde ve yerde olanlann), O'ndan

baska bir ybneticisi yoklur. O, kendi hii-

kiimranligina kimscyi ortak ctmez.

27. Rabbinin Kitabi'ndan sana vah-

ycdileni oku. Onun kelimelerini dcgi§-

lirebilecck yokrur. O'ndan ba§ka bir si-

gmak da bulamazsin.
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28. Sabah ak$am Rablerine, O'nun n-

zasini dileyerek dua edenlerle birlikte

candan sebai el. Diinya hayatmin siisti-

nii isteyerek giizlerini onlardan cevir-

me. KaJbini bizi anmakian gafil kildigi-

miz, kfltii arzulanna uymus. ve i§i gUcii

asmhk olan kimseye boyun egme.
(Bazi Kureyf ilcri gelenleri Hz. Peygam-

ber'den Allah a ve Resul'tme candan bagh, fakai

maddi balumdan fakir mUminJeri yanmdan kov-

malarini is(emi;ler. boyle yaptigi ukdirde ken-

disi ile gOrOjtlp konujabileceklcrini sflylemi$-

lerdi. Ifte bu iyei, Beyzivrnin lefsirindc de belir-

uldigi gibi. UstUrdUk ve serefin, bedeni ve maddi
zinelte dcgil, gflnul zinetinde, yani iman ve gUzel

yafayifU oldugunu, dolayisiyla mtlsriklenn bu
istegine deger vermemek gerektigini tfade el-

mektedir.)

29. Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir.

Oyle ise dileyen iman elsin, dileyen in-

kdretsin. Biz, zalimlere Oyle bircehen-
ncm haztrladik ki, onun duvarlan ken-
dilerini cepecevre ku$atmi$tir. (Susuz-

luktan) imdat dileyecek olsalar imdat-

lanna, erimi§ maden gibi yuzleri ha§la-

yan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir

icecek ve ne ktitU bir kalma yen!

30. Iman edip de giizcl davramsjarda

bulunanlar (bilmelidirler ki) biz, gilzel

i§ler yapanlann ecrini zSyi etmeyiz.

31. I ?te onlara, alt taraflanndan lr-

maklar akan Adn cennellcri vardir. On-
lar Adn cennetlerinde tahtlar uzerine

kumlarak orada altin bileziklerle bcze-

necekler, ince ve kalin dibSdan ye§il el-

biseler giyecekler. Ne gtizel kanjihk ve

ne giizcl kalma yen!

32. Onlara, §u iki adami misal olarak

anlal: Bunlardan birine iki iizilm bagi

vermis her ikisinin de elrafim hurma-
larla donatmi§, aralannda da ekinler hi-

tirmistik.

33. Iki bagin ikisi de yemi§lerini ver-

mis hicbirini eksik birakmami^ti. Ikisi-

nin arasindan bir de trmak h§kirtmi§-

Uk.

34. Bu adamm ba§ka geliri de vardi.

Bu ytizden arkada§iyla konu§urken ona
sOylc dcdi: «Bcn, scrvetce scndcn daha
zenginim; insan sayisi bakimindan da
senden daha gticliiyUm.*

(Bu iki kifinin kimligi konusunda mcvcul gfi-

rusjer ;unlardir:

1. Mahzum kabilesinden Mekkeli iki kudcs
tirler.

2. Mak5ai Allah ResulU ile Mekkeli mllsrik-

lerdir.

3. AUah'a inan an ve inanmayan herkes iqin

gecerli bir misaldir.

4. Lu'ayne b. Hisn ve ashabi ile Selman, Su-

heyb ve ashabi ar&suida bir benzeimedir.

5. Babalanndan kalan btlyttk c,apta bir mirasi

birisi inane in in gere|i gibi, digeri de Lnancsizii-

gin geregi gibi harcayan iki Israilli karde;tirter...

Hepsmdc orlak olan nokla: Iman elmeksizin, ser-

veii lek gaye edinerck mal yi|ma lutkusunun in-

sani zulme ve hllsrana surtkleyccegi gercegi-

dir.)
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35. (Boyle gurur ve kibirle) kendisi-

ne zulmederek bagina girdi. §oyle dedi:

«Bunun, hicbir zaman yok otacagini

sanmam .

»

36. «Kiyamctin kopacagini da san-

miyorum. §ayet Rabbimin huzuruna
goturiilursern, hie suphem yok ki, (ora-

da) bundan daha hayirh bir akibci bu-

lurum.»

37. KarsUikh konu§an arkada$i ona
hiiaben: «Sen, dedi, seni topraktan, son-

ra nutfcdcn (spermadan) yaratan, daha
sonra seni bir adam bicimine sokan Al-

lah'i inkar mi ettin?»

(Scrvclinin vc adamlaiinin 9okluguyla gurur-

lanan bu ki;inin ahireii inkar eiiigi. 36. ayclin ba
$uida anlatilmi$ti. 37. ayetie ise bu ki$i AHah'i

inkar eimekle itham cdihyor. §u halde. Beyza-
vi'nin de i§are( ciiigi gibi. ahireii inkar ctmck, bir

bakima Allah 'i inkar cunck dcmcklir. Zira, ahtrc-

lin imkansizhgim savunmak. Allah'in gucuniin

sonsuzlugundan ;Uphe eimenin bir sonucudur.

Nilekim bu ki§iye. kendisinin yaratih$ safhalan

hatuianlmak suretiyle bu kudrelin sahibi olan

Allah'in kiyamcu dc gcrfeklc^urme gUcilndc ol-

dugu isballanmak istcnmi§tu\)

38. «Fakat O Allah bcnim Rabbimdir
ve ben Rabbime higbir seyi onak ko§-

mam.»

39. «Bagina girdiginde: M5sSallah!

Kuvvet yalniz Allah'indir, deseydin ya!

Eger malca ve ev!5tca beni kendindcn

giicsiiz gOriiyorsan ($unu bit ki):»

40. «Belki Rabbim bana, senin bagin-

dan daha iyisini vcrir, senin bagina ise

gokten yildinmlar gfjndcrir dc bag kup-

kuru bir toprak haJine gelir.»

41. «Yahut, bagmin suyu dibe cekilir

de bir daha onu arayip bu!amazsin.»

42. Derken onun serveti kusanlip yok
cdildi. Boylccc, bagi ugruna yaptigi

masraflardan titiirii ellcrini ogu$turup
kaldi. Bagin cardaklan ycrc cokmu§tu.

«Ah, diyordu, keske ben Rabbime hig-

bir onak kosmarms, olsaydim.U

43. Kcndisine Allah'tan baska yar-

dim edecck destekcilcri olmadigi gibi

kcndi kcndini dc kurtaracak giigtc dc-

gildi.

44. Isle burada yardim ve dosiluk,

Hak olan Allah'a mahsustur. Muk5fati

en iyi olan O, en giizel Skibcti veren yine

O'dur.

45. Onlara sunu da misal gostcr; Diin-

ya hayati, gflktcn indirdigimiz bir su gi-

bidir ki, bu su sayesinde yeryuziinun

bitkisi (once geli$ip) birbirine kan§-
mis; arkasindan riizgSnn savurdugu
gcrcop halinc gelmisnr. Allah, her sey

iizcrindc iktidar sahibidir.



Cuz: 15. Sure. 18 KRHF-SL RESI 29y

(Allah Teala, 45. ayetieki lesbih ile diinya ha-

yaiinin gc^iciligini, ibrei nazanyla bakan insa-

run, bir biikide dahi kcndi hayatinin ba$lama. gc-

li$me ve tUkenip son bulma sarhalarini a?ik bir

sekilde gorebilecegini beliniikten soma, imana
yaia§anin, dilnyanm gecjci zinellcrinc aldanmak
ycnnc, kisa surer. dUnya hayatinda yapacagi lyi

isjerle ebedT saadete erismek olduguna spyle isa-

ret clmektcdir:)

46. Servet ve ogullar, diinya hayati-

mn siisudur; oliimsuz olan iyi i§ler ise

Rabbinin nezdinde hem sevapga daha
hayirli, hem dc iimil baglamaya daha
layiktir.

47. (DU^iin) o giirui ki, daglan ycrin-

den gOtiiriiriiz ve yeryiiziinun ginlgip-

lak oldugunu goriirsun. Hicbirini birak-

maksizin onlan (turn oluleri) mah$erde
toplamis, olacagiz.

48. Vc hepsi sira sira Rabbinin huzu-

runa cikanlmi§lardir: Andolsun ki sizi

ilk dcfasinda yaratugimiz §ckilde bize

geldiniz. Oysa size vSdedilenlerin la-

hakkuk edecegi bir zaman laym etmedi-

gimizi sanmi§tiniz, degil mi?

(Bu ayetle ilgili olarak Kurtubi bir hadis nak-

ledcr vc hadisi bu ayele cn OzlU (cfsir sayar:

«Kiyamct gunU Allah Tcala yUksck bir sesle scs-

lenir ve sdyle dcr: Ey kullarim! Ben Allah'im,

benden baska ilah yokrur. Ben aciyanlann en act-

yam, hiikiim vcrcnlcrin cn adili ve hesap gorcnle-

rin cn sUrallisiyim. Bugun size korku yok. Ozill-

meyeceksiniz de. Delillerinizi hazirlayin, kolay

cevap verin. £linkti sommlusunuz, hesaba ceki-

Icccksiniz. Ey mclcklcrim! Hcsaplari gorUlmck
U7ere kullanmi ayak parmaklan uzerinde sira si-

ra diku>.»)

49. Kitap ortaya konmu§tur: Suglula-

nn, onda yazih olanlardan korkmu§ ol-

duklarmi goriirsun. «Vay halimize!

derlcr. bu nasil kitapmi§! Kiicuk buyuk
hicbir sey birakmaksizin (yaptiklarimi-

zin) hepsini sayip dokmii§!» BOylecc
yaptikJanni karsjlannda bulmu$lardir.

Scnin Rabbin hie kimscyc zulmctmcz.

50. Hani biz mclcklcrc: Adcm'c scede

edin, demisUk; iblis haric olmak iizere,

onlar hemen sccde ctlilcr. iblis cinlcr-

dendi; Rabbinin emrinden di§an cikti.

§imdi siz, beni birakip da onu vc onun
soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa
onlar sizin dus/naninizdir. Zalimler icin

bu ne fena birdegi§medir!

51. Ben onlan (Iblis ve soyunu) ne
goklerin ve yerin yaratili§ina, ne de biz-

zai kcndilcrinin yaraiili§ina §ahit tut-

tum. Ben yoldan cikaranlan yardimci

cdinccck dcgilim.

52. Yine o giinii (dusunun ki, Allah,

kafirlere): Benim ortaklanm oldukla-

nni ileri siirdugunuz scylcri caginn! bu-

yurur. fagirmi§lardir onlan; fakat ken-

dilerine cevap vermemisjerdir. Biz on-

lann arasina tehlikeli bir ucurum koy-

duk.

53. Suglular atc§i gOriir gormcz, orayi

boylayacaklanni iyicc anladilar, ondan
kurtulus. yolu da bulamadilar.
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54. Hakikaien biz bu Kur'an'da insan-

lar icin her liirlii misali sayip dOkmii-

§uzdiir. Fakat tarti§maya cn cok du§ktin

varhk insandir.

55. Kcndilcrinc hidayct gcldigindc

insanlan iman elmekten ve Rablerin-

dcn magfiret talcp etmekten alikoyan

§ey, sadccc, Oncckilcrinin ba§ina gclcn-

lerin kendi ba§lanna da gelmesini, ya-

hut azabin gbz g6re gore kendilerine

gelmesini bcklcmclcridir!

56. Biz resulleri, sadece mujdeleyici-

lcr ve uyancilar olarak gondeririz. KaTir

olanlar ise, haklu bSula dayanarak orta-

dan kaldirmak icjn b§til yolla miicadele

verirler. Onlar ayetlerimizi ve uyanl-

diklan seylcri alaya almi§lardir.

57. Kendisine Rabbinin Syeileri ha-

tirlatihp da ona sirt gevirenden, kendi

eileriyle yaptigini unutandan daha za-

lim kim vardir! Biz onlann kalplerine,

bunu anlamalanna engcl olan bir agir-

lik, kulaklanna da sagirlik verdik. Sen
onlan hidayctc cagirsan da artik ebedi-

yen hidayete eremeyeceklerdir.

58. Senin, bagigi bol olan Rabbin
merhamet sahibidir; §ayet yaptiklan

yuziinden onlan (hemen) muahcze
edecek olsaydi, onlara azabi garcabuk

vcrirdi. Fakat kcndilcrinc laninmi§ belli

bir sure vardir ki, amk bundan kac,ip

kurtulacaklan bir siginak bulamaya-
caklardir.

59. i§tc su ulkclcr, zulmcttiklcri za-

man onlan helSk euik. Onlan helSk et-

mck icin de belli bir zaman tayin eimi$-

tik.

60. Bir vakit Musa gene adamina de-

mist ki: «Durup dinlenmeyecegim; ta"

iki denizin birle§tigi yere kadar varaca-

gim, yahul senelerce yuruyecegim.»

(Tefsirterde. Musa'mn gen^ adamimn, Yus.a

h. Nun adinda biri oldugu. Yu^a'mn Hz. Musa'ya

hizmct ettigi, ondan ilim Ogrendigi rivayet edil-

mcktedir.

Aycite sfizu cdilen iki denizin hangi denizler

olduguna datr bir a^iklik yokiur. Bunlann Hazar

Denizi ile Karadeniz oldugu. yahut Nil Nehri'nin

Sudan'daki iki kolu olan Bcyaz Nil ile Mavi Nil

olabilecegi ifade edilmektedir. Bir bajfka anlayi-

$a gOrc bu iki denizden biri Hz. Musa, digeri de

Hizir (a.s.)dir. £unlet! Musa zahir ileminin, Hizir

da baun aleminin denizidir.)

61 , Her ikisi, iki denizin birlc§tigi ye-

re vannca baliklanni unuttular. Balik,

denizde bir yol tutup gitmi§ti.

(Rivayclc g&re gen$ bir yakmi ile Hz, Musa bu
ynlculuga, Allah Larafindan. kendisinden daha
bilgili oldugu haber verilen Hizir ile bulu$mak
i^-in fikmi§u. Yanlannda bir dc cansiz baJik vai-

di. Bu balik Allah'in kudreti ile nerede canlanir,

denize si^rayip giderse bu. Hizir'm orada oldu-

guna i$aict otacakti.)
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62. (Bulu$ma yerlerini) gccjp gittik-

lerinde Musa gent; adamina: Ku§luk yc-

mcgimizi geiir bize. Hakikaten su yol-

culugumuz yiiziinden basimiza (epey-

ce) sikmu geldi, dedi.

63. (Ceng adam:) Gordiin mu! dedi,

kayaya sigindigimiz sirada bahgi unut-

tum. Onu hatirlamami bana §eytandan
baskasi unutturmadi. O, §a§ilacak bir

sekilde denizdc yolunu tutup gitmisti.

(Burada Hz. Musa'mn gene arkadasjna

kinlik veten, olmils. bir baligin. bir mucize ncti-

cesinde canlanarak denize akip gitmesidir. Bu
mucizenin tahakkuk cuigi yer, Hz. Hizn'in bu-

lundugu yer idi. Musa bunu bildigi ion adamina.

baligin canlanarak denize girmesi halinde bun-

dan kendisini haberdar etmesini tenbihlemi$. fa-

kat bir kayanin yaninda isiirahala cckildikJcri vc
belki de Hz. Musa'mn uykuya daldigi bir sirada

bahk denize sicradigi halde adam haber verme
gdrevini unuimus,, bir sure daha ilerleyip, Hz.

Musa yemekten bahsedince arkada$i baligin de-

nize giltigini haurlatmi§ti.)

64. Musa: Isic aradigimiz o idi, dedi.

Hemen izlcrinin iizcrine gcri dondii-

ler.

65. Dcrkcn, kullanmizdan bir kul

buldular ki. ona kaiimizdan bir rahmet

(vahiy ve peygamherlik) vermis, yine

ona tarafimizdan bir ilim Ogrelmi$tik.

66. Musa ona: Sana ogrctilcndcn, ba-

na, dogruyu bulmama yardim edeeek
birbilgi dgrctmcn icjn sana tSbi olayim
mi? dedi.

67. Dedi ki: Dogrusu sen benimle be-

rabcrligc sabredemczsin.

68. (Iq yuzunu) kavrayamadigin bii

bilgiye nasil sabrcdersin?

69. Musa: insaallah, dedi, sen beni

sabrcder bulacaksm. Scnin cmrinc dc
kar§i gelmem.

70. (O kul:) Eger bana tibi olursan,

sana o konuda bilgi verinceye kadar

hi^bir §cy hakkinda bana soru sorma!

dedi.

71. Bunun iizerine yiiruduler. Niha-
yci gemiyc bindiklcri zaman o (Hmr)
gemiyi deldi. Musa: Halkini bogmak
ic,in mi onu deldin? Gergekien sen (zi-

yam) biiyuk bir i§ yapun! dedi.

72. (Hmr.) Ben sana, benimle bera-

berlige sabredemczsin, demedim mi?
dedi.

73. Musa: Unuttugum scyden dolayi

beni muaheze etmc: isimdc bana gucjiik

cikarma. dedi.

74. Yine yurudulcr. Nihayct bir erkek

cocuga rasiiadiklannda (Hmr) hemen
onu bldurdii. Musa dedi ki: Terlemiz bir

cam, bir can kar§ihgi olmaksizin (kirn-

seyi dldurmedigi halde) katlcttin ha!

Gcrgcktcn sen fena bir scy yaptm!
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75. (Hiztr:) Ben sana, benimle bera-

bcr (olacaklara) sabrcdcmczsin, de-

medim mi? dedi.

76. Musa: Eger. dedi, bundan sonra

sana bir §ey sorarsam amk bana arka-

dasjik etme. Hakikaten benim tarafim-

dan (ileri siirebilecek) mazeretin sonu-

na u

i

jsI in.

(Bu sozll ilc Hz. Musa.ai.ik ozUr dilcyecek
hali kalmadigiru anlaimak istemi§li.)

77. Yinc yuriidiiler. Nihayet bir koy
halkina vanp onlardan yiyecek istedi-

ler, Ancak koy halki onlan misafiret-

mcktcn kacindilar. Dcrkcn orada yikil-

mak iizere bulunan birduvarla kar§ila$-

nlar. (Hiztr) hemen onu dogrulttu. Mu-
sa: Dileseydin, clbct buna karsj bir ucret

alirdin, dedi.

78. (Hizir) §oyle dedi: «i§te bu, be-

nimle scnin aramizin aynlmasidir. §im-
di sana, sabredemedigin seylerin icyii-

ztinii haber verecegim.»

79. «Gemi var ya, o, denizde cali§an

yoksul kimsclcrindi. Onu kusurlu kil-

mak isledim. (Qunkii) onlann arkasm-
da, her (saglam) gemiyi gasbetmekle
olan birkral vardi.*

(§u halde Hizir, fakir denizcilerin gemisini

yaialamakla, kralin bu gemiyi gasbeime ituima-

lini orladan kald.rmi$. biiylecc bu fakir!ere iyilik

ctmi$ti. Hizir (a.s.) sOzlerinc devam clli:)

80. «Erkek cocuga gelince, onun ana-

babasi, mumin kimselerdi. Bunun icjn

(gocugun) onlan azginlik vc nankorlii-

ge bogmasindan korktuk.»
(Zira Hizir (a.s.). bu cocugun ilende zalim bin

olacagini. lemiz hirer mumin olan ebeveynine
k lit s l azginhk ve nankorliik gosierecegini, yahul
cocuk sevgisi ytiztfndcn ana-babasinm mancvi
nayatlarinin lenlikeye dQ^ecegini biliyordu: Al-
lah bunu Hizir'a bildirmijti.)

81. (Devam em.) «B6ylece istedik

ki, Rableri onun yerine kendilerine, on-

dan daha temiz vc daha mcrhametlisini

versin.»

82. «Duvara gelince, §ehirdc iki yc-

tim cocugun idi; altinda da onlara ait bir

hazine vardi; babalan ise iyi birkimse

idi. Rabbin istedi ki, o iki cocuk gu'glu

gaglanna cri§sinlcr vc Rabbindcn bir

rahmel olarak hazinelerini gikarsinlar.

Ben bunu da kcndiligimdcn yapmadim.
i§te, hakJcinda sabredemedigin §eylerin

ig yilzu budur,»

83. (Resuliim!) Sana Ziilkameyn
hakJcinda soru sorarlar. De ki: Size on-

dan bir hatira okuyacagim.
(Ayette, mus,riklerin veya yahudilerin, hak-

kinda soru sordugu belirlilen ZUlkameyn'in kim
oldugu kesin olarak bilinmemekiedir. Beyzavi

lcfsiru.de bunun Buyuk lskcnder oldugu, pey-

gambcrligi kesin olmamakla berabcr. iyi bir mU-
min oldugu konusunda imfak bulundugu zikre-

dilmekte; «cihan hakimiyciine ula$mi) oldugun-

dan veya Iran vc Roma imparaloru oldugundan
ya da, bir yigillik simgesi olmak llzcre lacinda iki

boynuz bulundugundana kendisinc Ztilkameyn
dcnildigi bclirlilmeklc isc de, bu gbrus. bir kisim

lefsirciler larafindan fazla lasvip g6rmemi$iir.

Burada sflzU edilen ki^i Allah'in kiiabina mazhar

olduguna gOrc Krai lskcnder'den daha once gel-

mis. bir peygamber olmasi ihtimaJi kuvvel kazan-

makiadir.)
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84. Gercektcn biz onu ycryuziindc ik-

tidar ve kudrei sahibi kildik, ona (muh-
taq oldugu) her scy icin bir sebep (bir

vasita ve yol) verdik.

85. O da bir yol tutup gitti.

86. Nihayei giinesjn batugi yere va-

nnca, onu kara bir balcikta batar buldu.

Onun yanmda (orada) bir kavme rast-

ladi. Bunun uzerinc biz: Ey Zulkar-

neyn! Onlara ya azap edeeek veya hak-

lannda iyilik elme yolunu sececcksin,

dedik.

(Tefsirlerde nakledildigine gore ZUlkamcyn.
balida Alias okyanusuna. yahul Karadcni/.'e ka-

dai gim. Orada giines,in deniz uricunda bati§ini

scyreiii. Ancak, koca kainai icinde bu deniz, ken-

disinc bir su gftzesi kadar kiicilk geldi. GUne§.
sislerle kapli deniz ufkunda, sanki balcdch bir su
gdzesine gdmulur gibi baiiyordu. Sahildc karsj-

taftigt kavim. mufessuimn kanaauna gore, kafir

bir millcl idi. O yUzdcn Allah Teala, Zillkar-

ncyn'i. bu kavmi cezalartdirmak veya cgiimck,

ir$ad elmek. boylecc iyilikle yola gclinnck ara-

suida muhayycr kildi.)

87. O, sOyle dedi: «Haksizlik cdeni

cezalandiracagiz; sonra o, Rabbinc
gOndcrilccck; sonra Allah da ona kor-

kunc bir azap uygulayacak.»

88. «iman edip de iyi davranan kim-
seye gelince, onun icin dc cn giizcl bir

karsjhk vardir. Vc buyrugumuzdan.
ona kolay olanini soyleyecegiz.»

89. Sonra yine bir yol tuttu.

90. Nihayet giinesjn dogdugu yere

ula§inca, onu bylc bir kavim iizerine do-
gar buldu ki, onlar icin gunc$e kar§i bir

onu yapmami§uk.
(Zillkameyn. balida isjerini bidrdiklen sonra

dogunun yolunu ruuu. En sonunda, ihlimal As-
ya'mn dogu kiyilanna, Hini okyanusuna. yahul
Hazar denizine ulas.it. Burada kar^ilasngi insan-

lar. rivayete gore. gUncjin is,igina ve sicagina

kar$i korunmak icin elbise ve ev yapmasini bil-

miyorlardi.)

91. i§tc bciylccc onunla ilgili her gey-

den haberdardik.

92. Sonra yine bir yol luitu.

93. Nihayei iki dag arasina ula§tigin-

da onlann Gniindc, hemen hicbir sOzii

anlamayan bir kavim buldu.

94. Dcdilcr ki: Ey Zulkamcyn! Bu
mcmlckcue Yc'cuc ve Me'cQc bozgun-
cutuk yapmaktadirlar. Bizimlc onlar

arasinda bir scd yapman igin sana bir

vergi verelim mi?

95. Dedi ki: «Rabbimin beni icinde

bulundurdugu nimet ve kudret daha ha-

yirhdir. Siz bana kuvveiinizle destek
olun da, sizinle onlar arasina a§ilmaz bir

engel yapayim.»

96. «Bana, demir kiitlcleri getirin.»

Nihayei dagin iki yam arasini aym sevi-

ycye geiirince (vadiyi doldurunca):
«Uflcyin (korukleyin)!* dedi. Arlik onu
korhaline sokunca: «Gclirin bana, iize-

rine bir miktar crimis. bakir dokeyim»
dedi.

97. Bu sebeple onu ne a§maya muktc-
dir oldular nc de onu delebildiler.
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98. Zulkameyn: Bu, Rabbimden bir

rahmettir. Fakat Rabbimin vfldi gelin-

ce, O, bunu ycrle bir eder. Rabbimin vS-

di hakiir. dedi.

99. O giin (kiyamet gununde bakar-

sin ki) biz onlan, birbirinc carparak cal-

kalaror bir haJde birakmisi /di r. SOr'a da
ufurulmii§, boylecc onlan buttiniiylc bir

araya geiirmisjzdir.

100. 101. Ve, gozleri beni gormeye
kapah bulunan, kulak vermeye de ta-

hammiil edemez olan kaTirleri o giin ce-

hcnncmlc yiiz yiizc getirmi§izdir.

102. KSfirler, beni birakip da kullan-

mi dostlar cdincccklcrini mi sandilar?

Biz cehennemi kaTirlere bir konak ola-

rak hazirladik.

103. De ki: Size, (yapnklan) ister ba-

kimindan en cok ziyana ugrayanlan bil-

direlim mi?

104. (Bunlar;) iyi i§ler yaptiklanni

sandiklan halde, diinya hayatinda caba-

lan bo§a giden kimselerdir.

105. i§ie onlar, Rablerinin Syeilerini

ve O'na kavusmayi inkSrcdcn, bu yuz-

den amcllcri bo§a giden kimselerdir ki,

biz onlar icm kiyamei guniinde hicbir

Olcu lutmayacagiz.

(Kiyamcl tcra/isindc agir t^cken iman vc salih

ameldir. Kafuierin ise hayirli isjeri bulunmadi-

g indan mizanlan bo§ kalacak; diinyada cogu in-

sanm deger vcrdigi $cyler orada degcrsiz sayila-

caknr.)

106. i§ie, inkaxeitikleri, Syetlerimi ve

resullcrimi alaya aldiklan i^in onlann
cezasi cehennemdir.

107. iman edip iyi davrani§larda bu-

lunanlara gclincc, onlar icjn makam
olarak Firdevs cennetleri vardir.

108. Orada ebedf kalacaklardir. Ora-

dan hig aynlmak istcmczler.

109. Dc ki: Rabbimin sozleri igin der-

ya murckkcp olsa vc bir o kadar da ilflve

getirsek dahi, Rabbimin sOzleri bitme-

den once deniz tukeneccktir.

(Ru ayctlc Allah 'in so/.lcrindcn maksal,
O'nun ilim ve hikmetidir. Allah Tealamn ilim ve

hikmcii sonsuz ve siruisiz; denizler ise, coklugu-

na ragmen, sonlu ve sinirhdir. §u halde. Allah'in

ilim ve hikmeiini yazmak i^in milrekkep olarak,

deryalarin dahi kifayetsiz gelecegi asjkardir.)

1 10. Dc ki: Ben, yalnizca sizin gibi

bir be§erim. ($u var ki) bana, IlSh'ini-

zin, sadece bir ilah oldugu vahyolunu-

yor. Aruk her kim Rabbinc kavu§mayi
umuyorsa, iyi i§ yapsin ve Rabbine
ibadette hicbir seyi onak kosmasm.
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ONDOKUZUNCU SURE

Meryem suresi, 98 ayei olup Mekke'de nazil

olmujlur. Bazi lefsirlcrc gore 58. ayei, bazilaruia

gore de 71. ayet Medine'de nazil olmu$tur. Bu
sure, diger bahisler yantnda, bzclliklc Hz. Mcr-
yem'den vc onun Hz. lsa'yi dilnyaya geiirmesin-

den bahseimesi sebebiyle «Meryem suresi* adi-

ni aJmi^lir.

B ism i II <Uiirrahm anirrahim

1. KSf. HI Ya. Ayn. SSd.

2. (BuJ Rabbinin, Zekeriyya kuluna

rahmetinin anilmasidir.

3. Hani o, gizli bir sesle Rabbine ni-

yaz eimisn:

4. Rabbim! dedi, benden (vucudum-
dan), kcmiklcrim zayifladi. sacim ba-

§im agardi. Vc ben, Rabbim, sana (etti-

gim) dua sayesinde hie. bedbaht olma-
dim.

5. Dogrusu ben, arkamdan i§ ba$ina

gegecek olan yakinlanmdan endi§e edi-

yorum. Kanm da kisirdir. Tarafmdan
bana bir veli (ofjul) ver.

6. Ki o bana vans olsun; Ya'kub hane-

danina da vSris olsun. Rabbim, onu n-

zana tayik kil!

7. (Allah §oyle buyurdu:) Ey Zeke-
riyya! Biz sana bir ogul mujdeleriz ki,

onun adi Yahya'dir. Daha once ona kim-
seyi ada§ yapmadik.

(Ayetin son cumlesi «Daha once hie kimscyi
onun benzeri kilmadik» $cklindc dc anla$ilmi$-

iir. Zira Hz. Yahya'nin kisir bir anneden dogmas i

e$siz bir olay, yani mucizedir.)

8. Zekeriyya: Rabbim! dedi, kanm
kisir oldugu, ben dc ihtiyarligm son si-

nmna vardigim halde, benim nasil og-

lum olabilir?

9. Allah: Oylcdir, dedi; Rabbin: O ba-

na kolaydir. Daha once, sen hicbir sey

dcgilken scni de yaratmi§tim, buyur-

du.

10. O: Rabbim! dedi, (gocugum ola-

cagina dair) bana bir i§arci vcr. Allah:

Sana i§aret, sapasaglam oldugun halde

uc gun insanlarla konu$amamandir, bu-

yurdu.

11. Bununiizerine Zekeriyya, m§nct-
ten kavminin kar§isina cikarak onlara:

«Sabah aksam tcsbihtc bulunun» diye

isaret verdi.

(«Mabci»lcn ^cklindc tercUmc cdilcn «mih-
rap» o zamanlarda ibadct edilcn yer veya Beyi-i

Makdis icuide yUksek bir yerdeki hiicre manasi-

na kullanihyordu.)
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(Allah TealS. ya;h Zekeriyya ile kisirla$mi$

olan e$inden bir ^ocuk dilnyaya gondermekle
kudrciinin simrsizhgim onaya koymu$tur. Yu-
kandaki ayetlerde buna i§aret buyuruldukian
sonra sjmdi. dogumu mucizeli bir §ekilde ger-

cekles,en Yahya (a.s.)a hitap cdiliyor:)

12. «Ey Yahya! Kiiab'a (Tevrat'a)

vargiiciinlesanl!» (dedik) veheniizsa-

bi iken ona (Mm ve) hikmct vcrdik.

13. Tarafimizdan ona kalp yumu§ak-
hgi ve temizlik de (verdik). O, cok saki-

nan birkimse idi.

14. Ana-babasina gok iyi davramrdi;

o, isyankSr bir zorba degildi.

15. Dogdugu gun, oleccgi gun vc diri

olarak kabirden kaldmlacagi giin ona
selam olsun!

(Yahya (a.s.)'in mucizcvl dogumundan sonra

Hz. Mcrycm'in vine muci/c olarak H/.. Isa'ya ha-

mile kalmasi vc onu dilnyaya gelirmcsi olayina

geciliyor.)

16. (Resuliim!) Kitap'ia Meryem'i de

an. Hani o, ailesinden aynlarak dogu ta-

rafmda bir ycre cekilmi§ti.

(Buradaki «dogu tarafi*. mUfessirlerce Mes-
cid-i Aksa'nin dogu yam. yahui Meryem'in evi-

nin dogu larafi seklinde lefsir edilmi§. bu sebeple

hiristiyanl arm, kiblc olarak doguya yoneldikleri

ifadc edilmi$tir.)

17. Meryem, onlarla kendi arasma bir

perde $ekmi§ti. Dcrkcn, biz ona ruhu-

muzu gonderdik de o, kendisine tasta-

mam bir insan §eklinde goriindii.

(Miifessirlerin cogunluguna gore ayetteki

ruhlan maksai. Ccbrail (a.s.)dir. Hz, Meryem
korkmasm vc so/jru an lasin diye Allah Teala,

Cebrail'i, bir insan kihginda gondermisiir. Bak.

Bakara 2/87.)

18. Meryem dedi ki: Senden, 50k
esirgeyici olan Allah'a sigininm! Eger
Allah'tan sakinan birkimse isen (bana
dokunma).

19. Mclek: Ben, yalnizca, sana tene-

miz bir erkek gocuk bagi^lamam icjn

Rabbinin bir elgisiyim, dedi.

20. Meryem: Bana bir insan cli deg-

medigi, iffetsiz de olmadigim halde be-

nim nasil gocugum olabilir? dedi.

21. Melek: Oylcdir, dedi; (zira) Rab-
bin buyurdu ki: Bu bana kolaydir. £un-
kii biz, onu insanlara bir dclil ve kendi-

mizden bir rahmct kilacagiz. Bu, hii-

kiim ve karara baglanmis, (ezelde olup
bitmi§) bir i§ idi.

22. Meryem ona hamile kaldi. Bunun
tizerine onunla (karmndaki gocukla)

uzak biryere ^ekildi.

23. Dogum sancisi onu bir hurma
agacina (dayanmaya) sevketti. «Ke§-
ke, dedi, bundan dnce Glseydim de unu-

tulup gitscydim!»

24. A§agisindan (Isa yahut melek)

ona §6yle scslcndi: «Tasalanma! Rab-
bin scnin all yaninda bir su arki vucuda

getirmi§tir.»
(Ayete 5U mana da verilmijlir: «Tasalanma!

Rabbin senin allmdakini (yani Isa'yi) §erefli bir
lidcr olarak yaralmi$Ur.»)

25. «Hurma dalini kendinc dogni sil-

kele ki, uzerine taze, olgun hurma do-
kulsiin.»
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26. «Ye, ig. GOziin aydin olsun! Eger
insanlardan birini gtfriirscn de ki: Ben,
cok mcrhamctli olan Allah'a oruv ada-

dim; artik bugiin higbir insanla konu§-

mavacagim.»
(Kivayete gore Merycm'in kavmi. yememek.

icmemek suretiylc oruc tuliuklan gioi. konu$-
mamak suretiyle dc tutarlarmi$. Yahut oruclu
iken yeme-icmeden kacindiklari gibi konu$mak-
tan da kacinirlarmi§. Hz. Meryem dc buna uygun
olarak silkut orucu adam 15 ofmakiadir.)

27. Nihayei onu (kucaginda) ta§iya-

rak kavminc gelirdi. Dediler ki: Ey
Mcryem! Hakikaten sen igrcnc, bir §cy

yaptin!

28. Ey Harun'un kiz karde§i! Senin
baban korii bir insan degildi; annen de
iffetsiz degildi.

(Ayetie antlan Harun, Hz, Musa'nui karde§i
vc pcygamber Harun degildir. Bu Harun'un kim-
ligiyle llcili eoni$lcrin dogruya en yak in olaruna
gbre o. Hz. Mcrycm'in hakifci karde§idir. Ana-
babasi gibi o da iffelli ve salih bir kimsc idi. Bu
yilzden i$in ic yuzilnU bilmcyenler. boyle birinin

Kizkarde$i olan Mcrycm'c zina cimeyi asta ya-
ki^Iiramadiklanru bclirimek isiemi$lerdir.)

29. Bunun uzerine Meryem c,ocugu

gOsterdi. «Biz, dcdilcr, be§ikteki bir

sabi ilc nasi] konu§uruz?»
(Allah'in miislakbel elcisi olan cocuk. O'nun

vcrdigi konu$ma kabiliyeii ile dile geldi ve:)

30. Cocuk §oylc dcdi: «Bcn, Allah'in

kuluyum. O, bana Kiiab'i verdi ve bcni

peygambcr yapti.»

31. «Ncrcdc olursam olayim, O beni

miibarek kildi; ya§adigim siirccc bana
namazi ve zekSti cmrclli.»

32. «Bcni anneme saygih kildi; beni

bcdbahl bir zorba yapmadi.»
33. «Dogdugum gun, Clecegim giin

ve diri olarak kabirden kaldinlacagim
giin esenlik banadir.»

34. i§te, hakkinda §iiphe etiikleri

Meryem oglu isa -hak soz olarak- bu-
dur.

(Mufcssirlcr, bu ayele su manayi da vcrmi$-
leroii: «Iste Meryem oglu Isa, (onun hakkindaxi
bu beyan). hak sti/dttr ki, onlar bunda jiipheyc
dil§erler.» Mciindcki manaya gore Isanin hak
s6z olmasi. Allah'in «kiln=ol» emrinin cseri ol-

masindandir.)

35. Allah'in bir evlSl edinmesi, olur

§cy degildir. O, bundan miinczzchtir.

Bir i§e hiikmcttigi zaman, ona sadece
«01f» der ve hemen olur.

36. (Isa sunn da soyledi:) Muhakkak
ki Allah, benim de Rabbim, sizin de
Rabbinizdir. Oylc isc O'na kulluk edi-

niz. l§tc dogru yol budur.

37. Sonra guruplar kendi aralannda
ayriliga dus.tuler. Biiyiik giine §ahit

olundugu zamanda vay o kaTirlerin hali-

nc!
(Tefsircilcr, aralannda ayriliga dU$en bu gu-

ruplarin, yahudilcr ile hinsiiyarflar veya hiristi-

yanlarin kendi icmdeki mezhepler oldugunu,
bunlardan kiminin Hz. Isa'ya «Allah'in oglun, ki-

minin "Allah'in kendisi», bir kismuun «uc uknu-
mdan bin». bazisimn da <« Allah'in kulu ve resu-
lti» dediklenru. bdylecc ihiilafa dQ^idklerini be-
lirtiyorlar.)

38. Onlar, bizim huzurumuza gika-

cakJan giin (hastanna gelecek olanla-

n) nc iyi duyariar ve ne iyi eoriirler (bir

gorsen)! Fakai o zalimler ougun acjk
ir sapiklik igindcdirlcr.
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39. (ResHlumf) Sen onlan pi§manhk
ve uzuntii giinii hakkinda uyar. (^iinku

onlar bir gafletin icine dalmi§ olduklan

halde ve heniiz iman etmemi§ken (ba-

karsin) i§ olup bitmi§tir.

(Yani, herkesin hesahi g6rillmu$; bu hesap so-

nunda cennete gideceklerte cehennemi boylaya-

cak olanlar birbirinden aynlmiftir.)

40. Yeryiizunc ve onun iizerindekile-

rc ancak biz van's oluruz (her §ey gider,

biz kaiiriz) ve onlar ancak bize dondii-

riilurler.

41 . Kiiap'ta ibrahim'i an. Zira o, sidki

biitiin bir peygamberdi.

42. Bir zaman o babasina dedi ki: Ba-

bacigim! Duymayan, gormcyen ve sana

hicbir fayda saglamayan bir §cyc nicin

taparsm?

43. Babacigim! Hakikaten sana gel-

meyen bir ilim bana geldi. Oylc isc bana

uy ki, seni dtlz yola cikarayim.

44. Babacigim! §eyiana kulluk elme!

Qiinkii §cytan, cok merhametli olan Al-

lah'a asi oldu.

45. Babacigim! Allah larafindan sana

azap dokunup da seytanm yakim ol-

mandan korkuyorum.

46. (Babasi:) Ey Ibrahim! dedi, sen

benim tannlanmdan yiiz mii ceviriyor-

sun? Eger vazgecmczscn, andolsun se-

ni lasjanm! Uzun bir zaman benden
uzak dur!

47. Ibrahim: SelSm sana (esen kal)

dedi, Rabbimdcn scnin icin magfirei di-

lcycccgim. fiinku O bana kar§i 90k lu-

tufkardir.

48. Sizdcn de, Allah'm di§inda tapti-

gimz seylerden de uzakIa§iyor vc Rab-

bimc yalvanyorum. Umulur ki (senin

igin) Rabbime dua etmcmlc bedbaht

(emegi bo$a gitmi§) olmam.

49. Nihayci ibrahim onlardan ve Al-

lah'ian ba§ka taptiklan scylcrdcn uzak-

la§ip bir tarafa cekildigi zaman biz ona

ishak ve Ya"kub'u bagisjadik vc her biri-

ni pcygambcr yaplik.

(Hz. Ibrahim'in, kavminden uzakta$arak hic-

ret etiigi bcldenin, §am veya Filislin oldugu
rivayci edilir. Beyzavl'nin nakleuigine gore. Hz..

Ibrahim §am'a miileveccihen yola ciktiginda on-

ce Harran'a gilmis.. orada Sara ile cvlenmi$ ve bu

cvlilikten Hz. Ishak dunyaya gelmi$nr. Hz. Ya
-

-

kub isc, Ishak'in oglu ve Ibrahim'in lomnudur.)

50. Onlara rahmetimizden bagi§ta

bulunduk; kendilerine hakh vc yuksek

bir §tihrct nasip etlik.

51. (Resulum!) Kitap'ta Musa'yi da

an. Gercekten 0 ihlas sahibi idi vc hem
resul, hem de nebi idi.

(Yaygin anlayi$a gore sadece cski pcygam-

bcrlcrdcn birinin kitap ve seriatiru devam eiiiren

peygamber «nchi». kcndisinc yeni bir kitap indi-

rilmis, olan vc ycru bir din tcblig eden peygamber

ise hem «nebi» hem de «tcsu1» dilr. Hz. Musa'ya

Tevrai inzal buyuruldugundan, yukaridaki ayei-

te nebi ve resul nlarak anilmi$lir.)
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52. On a TQfun sag tarafindan seslen-

dik ve onu, fisildasan kimse kadar (ken-

dimize) yaklasftrdik.

53. Rahmctimizin bir sonucu olarak

ona kardesj Hanin'u bir peygamber ola-

rak armagan etiik.

(Hz. Musa. ailcsi efradmdan Harun'un. kendi-

sine vekil ve yardimci tayin cdilmcsi i$in Allah's

niyazda bulunmuf . Allah Teala da onun bu dilc-

gini kabul elmis.li.)

54. (Res&litm!) Kitap'ta tsmail'i de

an. Gergekten o, sozune sSdikti, resfll ve

nebf idi.

55. Halkina namazi ve zekfiti emrc-
derdi; Rabbi nezdinde de hosnutluk ka-

zanmis. bir kimse idi.

56. Kitapta idris'i de an. Hakikaieno,
pek dogru bir insan, bir peygamberdi.

57. Onu usmn bir makama yucelt-

tik.

(MUfcssirlerin bclirtligine gdre, Hz. Idris'in

asil adi Uhnuh'tur; Hz. Nuh'un UcUncU batmdan
dedesidir. Kendisinden Once insanlax hayvan
posdari giydikleri halde o, elbise dilcmeyi it ad

elmi$, avnca ilk defa kalem kullanan, yildolar ve
hesap ilmi uzerinde du$Uncn insan olmus.tur.
Kendisine 30 sayfa vahiy inmifttr.)

58. i§te bunlar, Allah'in kendilerine

nimetler verdigi peygamberlerden,
Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte

(gemide) ta§idiklanmizdan, Ibrahim

ve israil (Ya'kub) 'in soyundan, dogruya
ula§tirdigimiz ve segkin kildigimiz

kimselerdendir. OnJara, cok merhamet-
li olan Allah'in Syeileri okundugunda
aglayarak secdeye kapanirlardi.

59. Nihayel onlann pesjnden oylc bir

nesil geldi ki, bunlar namazi birakular,

nefislerinin arzulanna uydular. Bu yuz-

den ileride sapikliklanmn cezasim ce-

kecekler.

60, 61. Ancak tevbe eden, iman eden
ve iyi davranisu bulunan kimseler ha-
ngiir. Bunlar, hicbir haksizliga ugratil-

maksizin cennete, gok merhametli olan

Allah'in, kullanna giyaben vadettigi

Adn cenneilerine girecekler. $iiphesiz

O'nun vfldi yerini bulacaktir.
(Ayetin son cilmlesi jOyle de anla;ilmistir:

«Muhakkak ki Allah'in iyi kullari, O'nun videtti-

gi cennete kavu;acaklardir.»)

62. Orada bo§ soz dcgil, hos soz du-

yarlar. Ve orada, sabah-ak§am kendile-

rine ait nziklan vardir.

63. Kullanmizdan, takvS sahibi kim-
selcre verdigimiz cermet isle budur.

(Abdullah b. Abbas'in bir nvayeiine gore
Resulullah (s.a.) CebraiVe: «Ey Cebrail, bizi }im-
di yaougin ziyaredcrdcn daha fazla ziyaret el-

mendcn seni engelleyen bir sey mi var?» diyerek
Cebrait'in kendtsini daha cok ziyaret etmesini is-

temis,; bir ba^ka rivayete gore, inanmayanlar Hz.
Peyg"amber'e bazt konularda sorular sormusjar,
Hz, Peygamber, kendilerine yakmda bilgi vere-
ccgini soylemi;. fakal Cebrail bekledigi zaman-
da gelmedici i£in gerckli bilgiyi edinmekte ge-
cikxni$; bu Tirsati kacirmayan mUsrikler: «Mu-
hammed'in Rabbi kendisini unuttuw gibi laflar

edince o, buna cok uzulmUs.ti). Bunun uzerine
Cebrail'in sozUnU nakleden su iyel indi:)

64,. Biz ancak Rabbinin emri ile ine-

riz. Onumiizde, arkamizda ve bunlar
arasinda olan her sey O'na aittir. Scnin
Rabbin unutkan dcgildir.
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65. (O) goklerin, yerin ve ikisi arasin-

daki §cylcrin Rabbidir. §u halde O'na
kulluk et; O'na kulluk eunek igin sabirh

ve meiilnetli ol. O'nun bir ada§i (benze-

ri) oldugunu biliyor musun? (Asia
benzeri yoktur).

(Mu$rik Araplar, Allah is mini sadece. en bO-
yukyaratici olan Ccnab-i Hak 19m kullanrrlar,

O'nun di$mda lapuklan putlara, Allah demcyip
«ilah» derlerdi.)

66. insan der ki; «01dugum zaman
sahi diri oiarak (kabrimden) gikanla-

cakmiyim?»
67. insan dii§unmez mi ki, daha once

0 higbir sey olmadigi halde biz kendisi-

ni yaratmi§i7.dir?

68. Oylc isc, Rabbine andolsun ki,

muhakkak surelic onlan §cytanlarla

birlikte mah§erde loplayacagiz; sonra

onlan diz iislii gflkmiis, vaziyetic cchcn-

ncmin gcvrcsindc hazir bulunduraca-

69. Sonra her millctten, rahm3n olan

Allah'a en gok Ssi olanlar hangilcri isc

gckip ayiracagiz.
(Allah a en cok asi olanlann aynlmasi. miifes-

sirler tarafindan ^uylc vorumlanmi$iir: Isyanka-
rlann bir kismi ayirdedilip cehenneme ahlacak:
isyani daha hafif olan ve durumu uygun di)$enler

isc bagisjanacaklar. Ancak. cger ayci buiunUyle
kafirlere dair ise. o takditde bu ayrurna, herkesin.

inkarcilik ve isyan derccesine gbre ces.iih gurup-
laia aynlmasidir ki. buna gore her gurup. sirasiy-

la, cenennemde dummuna uygun bir tabakaya
aulacakur.)

70. Sonra, orayi bovlamaya daha gok
miistahak olanlan clbelte biz daha iyi

biliriz.,

71. icjnizdcn, oraya ugramayacak
higbir kimse yokrur. Bu, Rabbin igin ke-

sinle§mi§ bir hiikumdQr.
(Bir nvayeie gbre. iyi veya kblil her insan ce-

henneme ugrayacak. ancak Allah, iyileri yakma-
yacak. oradan kurlaracaklir. Cabir (r.a.)in nak-
lcitigi bir hadisc gore, ccnneiteki muminler. daha
Once cehenneme ugrayacaklar, fakat cehennem-
de onlarin ugradigt yerlerin a<e§i sbnecektir. Bir

digcr rivaycic gore, cenneilik mUminlerin ce-
henneme ugramalan, Sirat'lan gecmclennden i-

barellir.)

72. Sonra biz, Allah'tan sakinanlan
kurtannz; zalimleri de diz iistii gokmiis,

oiarak orada birakinz.

73. Kendilerine Syetlerimiz ayan be-

yan okundugu .zaman inkaY edenler,
iman edenlere: iki toplulukun hangisi-
nin (hangimizin) mevki ve makami da-

ha iyi, meclis ve toplulugu daha guzel-
dir? dediler.

74. Onlardan once dc, c§ya ve gorii-

nii§ bakimindan daha giizel olan nice

nesiller hcl5k ettik.

75. Dc ki; Kim sapikhkta ise, cok
merhametli olan Allah ona miihlet ver-

sin! Nihayct kendilerine vSdolunan §e-

yi -ya azabi (muminler karsisinda ye-

nilgiyi), veya kiyamcti- gordiiklcri za-

man, mevki ve makami daha koiii ve as-

kcri daha zayif olanin kim oldugunu 6g-

reneceklerdir.

76. Allah, dogru yola gidcnlcrin

hidayetini arlinr. Surekli kalan iyi i§ler,

Rabbinin nezdinde hem mukSfal baki-

mindan daha hayirli, hem dc akibctgc

daha iyidir.
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(Mufcssirler, a$agidaki ayctin inmcsine sc-

bep olan olayi §6yle anlaurlar: Fakir bir mUslu-
man olan Habbab (r,a.)in, musriklcrin ileri ge-

lenlerinden bin olan As b. Vail'de alacagi vardi.

Habbab alacagtni istediginde As ona $oyle dcdi:

wMuhammed'i inkar eimedikce borcumu verme-

yecegim.* Habbab: «Ailah'a yemin ederim ki.

ben Peygamber'imi hem hayatim ve olumum sll-

lesince hem yeniden dirildigim zaman asla inkar

etmeyecegim* deyince. As soy 1c demisli: «Oyle

ise, dirildigin zaman bana gelirsin; o zaman ma-

Um ve cocugum olacagina gore sana olan borcu-

mu 6derim!»)

77. (Resulum!) Ayetlcrimizi inkSr

edcn ve «Muhakkak suretle bana mal vc

evlSt verilccek» diyen adami gordtin

mii?

78. O, gaybi mi bildi, yoksa Allah'in

katindan bir sOz mil aldi?

79. Kcsinlikle hayir! Biz onun soylc-

digini yazacagiz ve azabim uzatuk^a
uzatacagiz.

80. Onun dcdi fine biz vSris oluruz,

(mall ve evlddi bize kahr); kendisi de

bize yapayalmz gelir.

81. Onlar, kcndilerine bir itibar ve
kuvvei (vesilesi) olsun diye Allah'tan

ba§ka tannlar edindiler.

82. Hayir, hayir! (Tapuklan). onla-

nn ibadcUerini lanimayacaklar ve onla-

ra hasim olacaklar.

83. (ResulOm!) GOrmedin mi? Biz,

kSfirlcrin uzcrinc, kcndilerini iyice (is-

yankdrhga) sevkeden seytanlan gfln-

derdik.

84. Oyle ise onlar hakkinda acele et-

me. Biz onlar icin (giinlehni) teker te-

ker sayiyoruz.

85. 86, 87. Takva sahiplerini heyet

halinde 50k merhamctli olan Allah'in

huzurunda topladigimiz, giinahkSrlan

da susuz olarak cchenncme siirdugu-

miiz giin, Rahman nezdinde soz ve izin

alandan ba§kalanntn §efSata giicleri

yeimeyecektir.

88. «RahmSn $ocuk edindi» dediler.

89. Hakikaien siz, pek girkin bir §ey

onaya atnniz.

90. Bundan dolayi, ncrcdcysc gokler

^atlayacak, yer yanlacak, daglar yikihp

dusecektir!

91. Rahma'n'a cocuk isnadinda bu-

lunmalan yuzunden.

92. Halbuki gocuk edinmek
RahmSn'in §anina yakismaz.

93. Gflklerde ve yerde olan herkes

istisnasiz.ku! olarak Rahman'a gelecek-

tir.

94. O, bunlann hepsini ku§aimi§ ve
sayilanni tesbit etmistir.

95. Bunlann hepsi de kiyamet gunun-

de O'nun huzuruna tek ba§ma (yapayal-

mz) gclccckiir.
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96. iman edip dc iyi davrani§larda bu-
lunanlara gclince, onlar igin cok merha-
mctli olan Allah, (gonullerde) bir sevgi

yaralacaktir.

97. (Resulum!) Biz Kur'an'i, sadecc,
onunla Allah'ian sakinanlan mUjdele-
yesin ve §iddcUc kanji cikan bir loplulu-

gu uyarasm diye senin dilinlc (inairilip

okutarak) kolayla§tirdik.

98. Biz, onJardan Once nice nesiMeri

helSk eilik. Sen, onlardan hcrhangi bi-

rindcn (bir varhk emdresi) hisscdiyor
veya onlara ail cihz bir scs i§iiiyor mu-
sun?

(20) ^
YlRMiNCi SURE

TAHA
135 ayet olup Mekke'de nazil olmustur. Sure,

ismini, ba^indaki Ta-Ha harflerinden aimis nr.

Hz. Omcr'in bu sure vesilcsiyle mUsluman
olusu. Islam (arihinin onemli bir natira sayfasi-

dir. Olay. kisaca sdyledir: Islam 'in vaman bir

dusmani olan Haltab oglu Omer, Resulullah'i dl-

dtirme vazifesiru Usilenmi; ve bu is icinyola ^-ik-

misti. Ancak, yalda kiz kardes,i Fatima lie eni$te-

si Said'in musliiman oldugunu ogrenince. once
onlarin isini bilirmcye karar vcrdi. Ta-Ha surcsi-

ni okumakia olan kari-koca, Omerin geldigini

Cunce Kur'an sayfalanm sakladilarsa da.

er onlari duymuslu. Okuduklarim gormek is-

Icdigini soylcdi. Inkar etmeleri Uzenne Sald'e

saldirdi. Kendisine mani olmak isleyen Fali-

ma'yi lokailadi. YUzlcrmden kanlax alcan Faii-

ma, cesarete gelerek mlisluman olduklanru acik-

ca soylcdi Kardesjnin halinc aciyan Omer, bu
sefer yumu^ak bir sesle okuduklarim ickrar isle-

di. Ta-Ha suresinin yazih bulundugu sayfalari

okuyunca, Kur'an in mucizcli tesirinden nasibini
alarak Resulullah'in huzuruna gitti vc mUsluman
oldu.

BismiUShirTahmSnirrahim
1. T1 Ha\
2, 3. Biz, Kur'an'i sana, giigluk ceke-

sin diye degil, ancak Allah'ian korkan-
lara bir ogiii olsun diye indirdik.

4. (Kur an) veri ve yiice gtikleri yara-

lan Allah tarafindan peyderpey indiril-

misiir.

5. Rahman, Ar§'a isiivS eimi§tir.

6. Goklerde. yerde ve ikisi arasinda

bulunan §cylcr ile topragin altinda olan-

lar hep O'nundur.

7. Eger sen, sOzii agikian s6ylersen,

bilcsin ki O, gizliyi dc, gizlinin gizlisini

de bilir.

8. Allah, kendisinden ba§ka il5h ol-

mayandir. En giizel isimler O'na mah-
suslur.

9. (ResUlum!) Musa (olayimn) habe-

ri sana ulas.ii mi?
10. Hani o, bir atcs. gtfrmus, ve ailcsi-

nc: Bcklcyin! Eminim ki bir ales. g6r-

dum. Bclki ondan size bir mes'ale getiri-

rim veya alexin yanmda bir renber bulu-

rum, dcmigti.
(Hz. Musa, ailcsi ilc birliklc Mcdycn'dcn. an-

nesinin bulundugu Misu-'a gidiyordu. Yolda. so-

guk bir gecede bir cocukJan dogdugundan, atese

iniiyaclan vardi. Aslinda onun gordugii bu ales,

kendisiru vahye hazirlamak tcin bir i;aret idi.)

11. Oraya vardiginda kendisine (ta-

rafimizdan): Ey Musa! diye seslenil-

di:

12. Muhakkak ki ben, evel ben senin

Rabbinim! Hemen pabucjanni cjkar!

Cunkii sen kuisal v^di TuvS'dasin!
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13. Ben scni segtim. §imdi vahyedile-

ne kulak ver.

14. Muhakkak ki ben, yalnizca ben
Allah'im. Benden baska ilSh yoktur. Ba-
na kulluk et; beni anmak igin namaz
kiL

15. Kiyamci giinu mullaka gelecek-
tir. Herices pesjne ko§lugu §eyin kar$ih-

gini bulsun diyc neredcyse onu (ken-
dimden) gizleyecegim.

16. Ona inanmayan vc nefsinin arzu-

lanna uyan kimseler sakm scni on dan

(kiyamete inanmaktan) alikoymasin;

sonra mahvolursun!

17. §u sag elindeki nedir, ey Musa?

1 8. O. benim asamdir, dedi, ona daya-

nmm, onunla davarlanma yaprak silkc-

lcrim; benim ona ba§kaca ihtiyaclanm

da vardir.

19. Allah: Ycrc at onu, cy Musa! de-
di.

20. Onu hemen yere atti. Bir de ne
gtirsiin, hizla suriincn bir yilan degil

mi!

21. Allah buyurdu: Al onu! Korkma!
Biz onu §imdi ilk haline sokacagiz.

22. Bir dc clini koltugunun altina sok

ki, bir ba§ka mucize olmak iizere o, ku-

sursuz vc lckesiz beyazlikia giksin.

23. Ta ki, sana, (boylece) en buyiik
Syetlerimizden bazilanni gOsierelim.

24. Firavun'a gil. Ciinkii o iyicc az-

di.

25. Musa: Rabbim! dedi, yurcgime
genisjik vcr.

26. i§imi bana kolayla§ur.

27. Dilimdcn (§u) bagi c,6z.

28. Ki stizumii anlasinlar.

29. Bana ailemden birdc vezirfyar-

dima) vcr,

30. Kardc§im Harun'u.

31. Onun sayesinde arkami kuvvct-

lendir.

32. Ve onu isjme orlak kit

33. Boylece seni bol bol lesbih ede-

lim.

34. Ve cok cok anahm scni.

35. §iiphcsiz sen bizi gormckiesin.

36. Allah: Ey Musa! dedi, istedigin

sana verildi.

37. Andolsun biz sana bir defa daha
lulufla bulunmujjtuk.
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38. Bir zaman, vahyedilecek §eyi an-

nene (§dyle) vahyetmi§tik:

39. Musa'yi sandiga koy; sonra onu
denize (Nil'e) birak; dcniz onu kiyiya

alsin da, bcnim diismanim ve onun dii§-

mani olan bin onu alsin. (Ey Musa! Se-
vilmen) ve bcnim nezaretimde yeti§ti-

rilmcn icm sana kendimden sevgi vcr-

dim.
(Musa (a.s.)"in annesi, Firavun'un, digcr erkck

cocuklar gibi kendi oglunu da dldiirmesinden en-

dive ediyordu. Bu yu/den. yukaridaki ayeuc bc-
lirtilen ilahi i^arcic uyarak.oglunu denize veya
Nil nchrinc birako. Kansi Asiye ile bahcesinde
gezincn Firavun, suda gordilgii sandigi cikardi-
np icindeki cocugu gbrilncc sa$irdi; ayeiie belir-

tildigi gibi, Allah m Musa'yaW hilfu olarak, co-
cuga karsi garip bir sevgi hissi duydu. Hz. Mu-
sa'nin ablasi, kaidc§mc nc oldugunu ara^tinp so-

rujiururken, ona bir slii anncsi arandigim ogren-
di. Bunu firsat biletek Firavun'un sarayina gii-

a:)

40. Hani, kiz kardc§in gidip oOna ba-
kacak birini size bulayim mif» diyordu.
BOylece seni, gozii gonlii mutluluk dol-

sun ve uzulmesin dive annenc gcri vcr-

dik. Ve sen, birini oidtirdun de seni en-
discden kurtardik. Seni iyiden iyiye de-
nemcden gecirdik. Bunun icjn yillarca

Medyen halki arasinda kaldin. Sonra
takdire gOre (bu makama) geldin ey
Musa!

(Ayelin son ciimlesi icfsirlcrdc degi^ik $ckil-

lerdc aciklanmis, olup baslicalan §unlardir:
"Soma leader uyannca bu ulkeye veya peygam-
berlik mertebesine ula$lin. ey Musa!» «5onra
pcygambcrlik icin layin ve lakdir edilmis, olan bu
gOnc kadar geldin, ey Musa!*)

41. Seni, kendim igin elcj sectim.

42. Sen ve kardc§in birlikie SyeUeri-

mi goturiin. Beni anmayi ihmal elmc-
yin.

43. Firavun'a gidin. fiinku o, iyiden

iyiye azdi.

44. Ona yumu§ak soz soyleyin. Bclki

o, akJini ba§ma alir veya korkar.

45. Dediler ki: Rabbimiz! Dogrusu
biz, onun bizc a§in dcrecede kolii dav-

ranmasindan yahui iyicc azmasmdan
endise ediyoruz.

46. Buyurdu ki: Korkmayin, c,unkii

ben sizinle ncrabcrim; isjtir ve gorii-

riim.

47. Haydi, ona gidin de deyin ki: Biz,

scnin Rabbinin clcileriyiz. israilogulla-

nni hemen bizimlc birlikte gonder; on-
lara cziyet cimc! Biz, senin Rabbinden

bir Syet getirdik. Kurtulu$, hidayete

uyanlanndir.
(Tefsircllcrin cogunluguna gore ayelin son

ciimlesi, bir dua ve dilek ciimlesi olmayip, hida-
yeie uyanlarin. Firavun'un eziyelindcn er gee
kurlulacaklarim bildiren bir haber cUmlesidir.
I^ie bu soz ile Musa ve Hanin. Firavun'a bunu ha-
tirlaimakiadirlar.J

48. Hakikaten bizc vahyolundu ki:

(Peygamberleri) yaJanlayan ve yuz cc-

virenlere azap edilcccktir.

49. Firavun: Rabbiniz de kimmi§, ey
Musa? dedi.

50. O da: Bizim Rabbimiz, her §cyc

hilkatini (varlik ve ozetligini) veren,

sonra da dogru yolu gosterendir, dedi.

51. Firavun: Oyle lse, bnccki millct-

lcrin hali nc olacak? dedi.
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52. Musa: Onlar hakkindaki bilgi,

Rabbimin yaninda bir kitapta bulunur.

Rabbim, ne yanihr nc dc unurur, dedi.

53. O, yen size bc§ik yapan vc onda

size yollar a^an, goktcn dc su indiren-

dir. Onunla biz cesjlli bilkilerden ciftler

cikardik.

54. Yeyiniz; hayvanlanmzi ollatiniz.

§uphesiz bunda akil sahiplcri icin (Al-

lah' in kudretine) isaretler vardir.

55. Sizi ondan (toprakian) yaraitik;

yine sizi oraya dondiirecegiz ve birkez

daha sizi ondan cikaracagiz.

56. Andoisun biz ona (Firavun'a) btf-

liin (bu) dclillcrimizi gOsterdik; yine de
yaJaniadi ve diretti.

57. Dcdi ki: Bizi. yapligin biiyii ile

yurdumuzdan cikarasm diyc mi gcldin,

ey Musa?

58. Oyle ise, muhakkak surcttc biz de
sana, aynen onun gibi bir biiyu geiirece-

giz. §imdi sen, scninlc bizim aramizda,

ne senin, ne de bizim muhalefet ctmeye-

cegimiz uygun bir ycrdc bulu§ma zama-
m ayarla.

59. Musa: Buiu§ma zamaniniz, bay-
ram gunii, ku$luk vaktinde insanlann

toplanma zamani olsun, dcdi.

60. Bunun uzcrinc Firavun doniip git-

ti. Hilesini (sihirhazlarini) topladi;

sonra geri geldi.

(Firavun, usia bOyticiilcrini loplami^. buyil

malzemeleri ile birlikte Musa'nin kar$isina 91-

karmijti. Hz. Musa da, kardc$i Hamn ile birlikte

idi. Bayram $cnligi 19m toplanan halk, olacaklan

izlcmck icin sabirsi/lamynrdu.)

61. Musa onlara: Yazik size! dcdi,

Allah hakkmda yalan uydurmaym!
Sonra O, bir azap ile kdkunuzii keser!

iftira eden, muhakkak pcri§an olur.

62. Bunun uzcrinc onlar, durumlanni

aralannda lartisiilar; gizli gizli fisilda§-

Ular.

63. $oyle dediler: «Bu ikisi. muhak-
kak ki, sihirleriylc sizi yurdunuzdan ci-

karmak ve sizin 6mck yolunuzu ortadan

kaldirmak isieyen iki sihirbazdirlar sa-

dece.»

64. «Oylc ise hilcnizi kurun; sonra si-

ra halindc gclin! Muhakkak ki bugiin,

ustun gelen kazanmi§ur.»
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65. Dcdilcrki: Ey Musa! Ya sen at vc-

ya once atari biz olahm.

66. Hayir, siz aim, dedi. Bir de bakti

ki, biiyuleri sayesinde ipleri ve sopalan,

kendisine gercekten kosuyor gibi gorii-

niiyor.

67. Musa, birden iginde bir korku

duydu.

68. «Korkma! dedik, ustiin gelecek

olari kesinlikle sensin.»

69. «Sag clindekini at da, onlann yap-

tiklanni yutsun. YapukJan, sadece bir

buyiicii hilesidir. BuyucCi ise, nereye
varsa (ne yapsa) iflah olmaz.»

(Hz. Musa, vahye uyarak elindeki asayi yere

atmi$, bir mucize ifadesi olarak ejderha halini

alan asa. ger;ektcn, Firavun'un sihirbazlaimin
btiytilil iplcrini vc sopalaruu.yutuverniis.li.)

70. Bunun uzerine sihirbazlar secde-

ye kapandilar; «Harun'un vc Musa'nin
Rabbine iman ettik» dediler.

71. (Firavun) §6yle dedi: Ben size

izin vermeden Once ona inandiniz 6yle

mi! Hakikat su ki o, size biiyu ogreten

ulunuzdur. §imdi cllcriniz ile ayaklan-

nizi tereddiit etmeden gaprazlama kese-

ccgim ve sizi hurma dallanna asaca-

gim! BOylece, hangimizin azabinm da-

ha giddeUi ve siirekli oldugunu iyice an-

layacaksiniz.

(Menfaate dayanan hirlik ve beraberliklerin

dmrU dc menfaale baglidir. Mcnfaat bilincc bir-

lik dagilu, (ikarlar 9ati§uica g6riinu$te mevcut
dosiluklar du$manhga donu$ur. Sihirbazlar

iman euneyip Firavun'u desteklemeye devam ei-

selcrdi makbul killer olacak, nimeilcr ifinde yU-

zcccklerdi. Ancak iman go/lcrini a^inca bakiyi

(cbedl nimeii) faniye (gc^ici olana) lercih clti-

ler.)

72. Dediler ki: «Seni, bize gelen agik

agik mucizelere ve bizi yaratana tercih

edemeyiz. Oyle ise yapacagim yap!

Sen, ancak bu dunya hayatmda hukmii-

nti gecirebilirsin.»

73. «Bize, hatalanmizi ve senin bize

zorla yaptirdigin buyUyii bagisjamast

icin Rabbimizc iman cttik. Allah,

(muk&fati) en hayirh ve (cezasi) en su-

rekJi olandir.»

74. §urasi muhakkak ki, kim Rabbine

giinahkSr olarak vanrsa. cehennem sirf

onun iemdir. O ise orada ne oliir ne de

yasar!

75. Kim de iyi davrani§larda bulun-

mu§ bir miimin olarak O'na vanrsa, us-

tiin dcrecclcr i§tc sirf bunlar igindir.

76. Icinde ebed? kalacaklan, zemi-

ninden irmaklar akan Adn ccnnctleri!

i$te annanlann mukafatt budur.
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77. Andolsun ki biz Musa'ya: Kulla-

nmla birlikte geceleyin yola c, ik da (si-

ze) yelisilmesinden korkmaksizin vc

(boftulmaktan) endise etmeksizin onla-

ra denizdc kuru bir yol ag, diyc vahy-
etmi§tik.

(Bu emir Uzerine Hz. Musi, ak$am karanligin-

di yola q ikii
.
Firavun bunu 6grenmis,ti.)

78. Bunun uzerine o, askcricri ile bir-

likte onlann pesjne dtf§tu. Deniz onlan
gbmiip boguvcrdi.

79. Firavun, kavmini saptirdi, dogru
yola sevkeimedi.

(Peygambcrin davetine kulak verecek yerde
onu ve mUminlcri cezalandirmaya kalkis.an Fira-

vun, Allah'tn kudreti ile mUminlere acjlan deniz

(olunun Firavun vc ordusu Uzerine kapanmasiy-
e helak oldu.)

80. Ey israilogullan! Sizi du§mani-
nizdan kurtardik; Tur'un sag tarafina

(gelmeniz igin) size vSdc tanidik ve si-

ze kudrct hclvasi ile bildircin eti liltfet-

tik.
(Tcfsirlerde anlatildigma gdre. Allah Teala,

Hz. Musa'ya, Tur dagimn sag larafina gelmesi,
aynca. Tcvrat'in inzaTi sirasinda hazir bulunmak
uzere se$ccegi ycuTus, kis,ilik bir gurubu da bera-
berinde getirmcst icin bir sure vermisii. Bak. Ba-
kara 2/57.)

81. Size nzik olarak yerdiklerimizin
tcmiz olanlanndan ycyiniz, bu hususta
ta§kinlik ve nankorluk de etmeyiniz;
sonra sizi gazabim garpar. Her kim ki

kendisini gazabim carparsa. hakikaten
o, yikiltp gitmi§lir.

82. §u da muhakkak ki ben, levbe
eden, inanan ve yararh i§ yapan, sonra
(boylece) dogru yolda giden kimseyi
bagi§lanm.

(Hz. Musa, kavmini Misir'dan c,ikanp Sina'ya

gefirdiktcn sonra, Cenab-i Hak'tan vahiy almak
Uzere 'alclacele TGr'a gidcrkcn, kavminin basin -

da, kendi yerine Hz. Harun'u birakmis.li. Allah
Teala Hz. Musa'ya soyle buyurmustu:)

83. Seni acele ile kavminden aynlma-

ya scvkeden nedir, ey Musa!
84. Musa: Isle, dcdi, onlar da bcnim

pesjmdeler. Ben. memnun olasm diye

sana acele ile gcldim Rabbim.
85. Allah buyurdu: Senden sonra biz,

kavmini (Harun ile kalan /srailogulla-

nm) imlihan ettik ve S2min" onlan yol-

dan cikardi.
(Rivayele gore Simiri, Israilogullanmn Si

mire kabilestne mensup idi. Bu kisi, bir buzagi
heykeli yapmi$ ve halka. onun tanri oldugunu
iclkin cimck sureiiylc onlan, Musa ve Harun'un
hak dininden uzaklas^irmaya (ihg mi$li.)

86. Bunun uzerine Musa, fifkeli ve
uzuntiilu olarak kavmine dOndii. Ey
kavmim! dedi, Rabbiniz size guzel bir

vaadde bulunmamts, miydi? §u halde si-

ze zaman mi c,ok uzun geldi, yoksa ustii-

nuze Rabbinizin gazabimn inmcsini mi
istediniz ki, bana olan vSdinizden dOn-
diiniiz?

87. Dediler ki: Biz sana olan vSdi-

mizden, kendi kudret ve irademizle

dOnmedik. Fakat biz, o kavmin (Mt-
sir'Utartn) zinet e§yasindan bir takim
agirhklar yuklcnmi§, sonra da onlan ai-

mi§uk; ayni §ekilde Simiri de atmi§ti.
(Samirinin lelkini ile zinetleri eritmck ve bu-

zagi yapmak lcjn aic$e aiular.)
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88. Bu adam. onlar igin, b6gurebilen

bir buzagi heykeli icat etli. Bunun iizcri-

ne: isle, dedilcr, bu, sizin dc, Musa'nm
da tannsidir. Fakat onu unuttu.

(Ayctin son ciimlesi, mufessirler urfindan iki

s,ckildc yorumIanmi$iir; ilki sftyledir: «Fakat
Musa, bu buzaginin lann oldugunu unutru»; Al-

lah i basjca yerlerde aramaya kalkisii. Bu anlayi-

$a g6rc, bu sdzu soyleycnler, Samiri ve urafiar-

1 aridit.

Ikinci yoruma gore ayetin manasi s6ylcdir:

«ls,ie Samiri. Altah'i unuilu»; O'ndan ve Musa
vasitasiyla leblig edilen hak dinden yttz cevir-

di.)

89. O scyin, kcndilcrine hicbir sCzle

mukabele edemeyecegini, kendilcrine

ne bir zarar nc dc bir fayda vermek gu-

ciinde olmadigini gormezlcr mi?

90. Hakikaien Harun, onlara daha On-

ce: Ey kavmim! demi§li, siz bunun yii-

ziindcn sadccc fiincye ugradiniz. Sizin

Rabbiniz suphesiz cok merhametli olan

Allah'tir. §u haldc bana uyunuz ve emri-

me iiaat ediniz.

91. Onlar: Biz, dedilcr, Musa aramiza

donunccye kadar buna tapmaktan asla

vazgegmeyecegiz!

92. 93. (Musa, aondu$unde:) Ey Ha-

run! dedi, sana nc cngcl oldu da, bunla-

nn dalfilete dusrtiklerini gordugiin vakil

pesimden gclmedin? Emrimc asi mi ol-

dun?

94. (Harun:) Ey annemin oglu! dedi,

sacimi sakahmi, vol ma' Ben, senin:

«israilogullannin arasina aynhk diisUr-

diin; sozumli lutmadm!» demenden
korklum.

95. Musa: Ya senin zorun nedir, ey
Samiri? dedi.

96. O da: Ben, onlann gormediklcrini

gordum. Zira, o elcinin izinden bir avu$
(toprak) alip onu (erimis mucevheratin

igine) attim. Bunu boyle nefsim bana
hos gostcrdi. dedi.

(MOfessirlere gore Saminnin, Israilogullarv

nui gbrmeyip de kendisinin gordugunu vc izin-

den bir avue toprak aldigim iddia ettigi elci, Hz.
Musa'mn huzuruna gelcn Ccbrail idi. Samiri.

onun aim in basngi yerlcrin yes,erdigini gormus..

i.zinin topragindan bir avue alip ale§e atmi$u.

Ayeii, mecazi manada "AJlahin ilham etiigi ilmi

boyle kullandimw seklinde an Iamak da mum-
kUndlir.)

97. Musa; Defol! dedi, artik hayaun
boyunca sen: «Bana dokunmayin!» di-

yeccksin. Aynca senin igin, kurtulama-

yacagm bir ceza giinii var. Tapmakta ol-

dugun lannna da bak! Yemin ederim,

biz onu yakacagiz; sonra da onu parga

parca edip denize savuracagiz!

(Rivaycle gore, Hz. Musa'nm, «Aruk hayaun
boyunca sen: Bana dokunmayin! diyeceksin*

$eklindcki bedduasindan sonra Samiri. hakika-

tcn, jgir bir bulasjci hasudiga yakalanmis, ve om-
rU boyunca insanlardan uzak durmak zorunda
kalmistir.)

98.Sizin ilahimz.yalnizca.kcndisinden

baska USh olmayan Allah'ur. O'nun ilmi

her seyi kusatmisiir.
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99. (Resulum!) I§te boylece gecmi§-

tekilerin habcrlcrinden bir kismmi sana

anlatiyoruz. $iiphcsiz ki, larafimizdan

sana bir zikirverdik.

(Ayetie gefen «zikir» bazi mOfessirletc gOre

Uzennde dU^Unmeye vc ibrel almaya layik olay-

lara dair haberlen ihliva eden Kur'an demek-
lir.)

100. Kim ondan yiiz cevirirse, §iiphe-

siz ki kiyamet gununde o, agir bir giinah

yukunu yuklcncccktir.

101. Bu kimseler, onda (o giinah yu-

kiinun altinda) cbedi kahrlar. Onlar

ic,in kiyamei gununde bu ne koiii bir

yuktiir!

102. O giinde SOYa iiflenir ve biz o za-

man gunahk§rlan, gozleri (korkudan)

gOmgok bir halde mahserde loplanz.

(«G<izleri gomg6k» $eklinde tercume edilen

«zUrkan* kclimcsi Arap^ada susuzlar ve ktirler

manasinda da kuUamlmaktadir.)

103. Aralannda birbirlcrine gizli giz-

li sfiyle derler: «Dunyada sadece on gUn
kaldiniz.»

104. Aralannda konus.ruklan konuyu
biz daha iyi biliriz. Onlann en olgun ve

akilh olani o zaman: «Bir gunden fazla

kalmadiniz» der.

(Bu ayciic. so/, konusu kisUerin. ahircllc, o ha
yaiui ne kadar uzun oldugunun farkina vajdikun

sonia, ariik diinya hayalinin kisaligini ve ge^ici-

ligini kavrayacaklari anlalihyor.)

105. (Resulum!) Sana daglarhakkin-

da sorarlar. De ki: Rabbim onlan ufala-

yip savuracak.

106. Bbylccc ycrlcrini diimduz, bom-
bo§ birakacaklir.

107. Orada ne bir ini§, ne de bir yoku§

gorcbilcccksin.

108. O gun insanlar, davelgiyc (Isra-

fil'e) uyacaklar. Ona kar§i yan cjzmek
yoktur. Amk, gok esirgeyici Allah hiir-

meiine seslerkisilmi§nr. Bu yiizden. fi-

siludan ba§ka bir scs isjtcmczsin.

109. O gun, RahmSn'm izin vcrdigi ve

sflziinden ho§landigindan bas,kasinm

sefaati fayda vcrmcz.

110. O, insanlann geleceklerini de
gecmisjerini dc bilir. Onlann ilmi ise

bunu kapsayamaz.
(Ayetin son ciimlesi ^oyle de anlasilmisur:

«Onlar ise. bilgice Allah i kavrayamazlar».)

111. Buliin yiizler (insanlar), diri ve

her §eye hakim olan Allah igin egilip

boyun bukmu§tiir. Zuiiim yuklcnen isc,

gcrccktcn pcri§an olmu§tur.

1 12. Her kim, miimin olarak iyi olan

i§lerdcn yaparsa, amk o, nc zuiumden
ne dc hakkinin gignenmcsinden kor-

kar.

113. (ResulUm!) Biz onu boylece
Arapga bir Kur'an olarak indirdik ve on-

da ikazlan tckrar lekrar acikladik. Umu-
lurki onlar (busayede gunahtan) koru-

nurlar; yahut da o (Kur'an) kcndilcri

igin bir ibret onaya koyar.
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114. Gercek hiikiimdar olan Allah,

yiiccdir. Sana O'nun vahyi tamamlan-
mazdan Once Kur'an'i (okumakta) acele

ctmc vc #Rabbim, bcnim ilmimi amr»
de.

(Vahye muhalap olmanin hcyccani icindc,

daha vahiy bitmcdcn. aldigi kisimlari okumaya.
telaffuz eimeye cali$an Peygamberimiz ikaz

edilmekle. accle etmesine gcrck bulunmadigi
ifadc buyurulmakiadir.)

115. Andolsun biz, daha once de
Adem'e ahil (emir ve vahiy) vermis,uk.

Ne var ki o, (ahdi) unuttu. Onda azim dc

bulmadik.

(Hz. Adem. AHah'in yasaklamasina ragmen,

scylarun icsviki ile yasaklanan agacm meyvesin-

den yem»$, sAzunde duramamis,u. I§ie ayetie Hz.

Adem in bu davram$ina i$arei buyurulmakta ve

onun, $eyianin le$vikine sabirh ve kararh olarak

kar$i koymadigi anlahlm&kladir. Ancak, ayetin

son cUmlcsi. mufcssirlcr larafindan ;6ylc dc an-

la$ilmis,ur: <«Fakai onu, gunah islemekie kararh

bulmadik.* QunkO Adcm. sonradan pieman ol-

muij ve levbe etmi$ti.)

116. Bir zaman biz meleklere:
Adem'e secde edin! demi§iik. Onlar he-

men secde cttiler; yalniz Iblis haric. O,
diretti.

117. Bunun Uzerine: Ey Adem! de-

dik, bu, hem senin icin hem dc csjn igin

biiyiik bir du§mandir. Sakm sizi ccnncl-

ten cjkarmasin; sonra yorulur, sikinti

cekersin!

118. §imdi burada senin icjn nc acik-

mak v.irdir, ne de £iplak kalmak.

119. Yine burada sen, susuzluk cck-

meyecek, sicaktan da bunalmayacak-
sin.

120. Derkcn §cytan onun akliru kan§-

tinp «Ey Adem! dedi, sana ebedflik

agacini ve sonu gelmez bir saltanati

gfJstereyim mi?»
(§eytan. mcyvesi yasaklanmiij agaci gosicre-

rek: oRabbiniz, iki melek haline gelmeyesiniz.

yahul burada ebedi kalicitaidan olmayasiniz di-

yc -yalniz bunun icin- size tilm agaci yasakladi»

diyerek onlan kandirdi. Bak. A'raf 7/20.)

121. Nihayet ondan yediler. Bunun
uzerine kendilerine ayip yerleri goriin-

dii. Ustlcrini cennct yapragi ile ortmeye

gali§lilar. (Bu suretle) Adcm Rabbinc
ksi olup yolunu §a§irdi.

122. Sonra Rabbi onu scckin kildi;

levbesini kabul etti ve dogru yola yo-

nclttL

123. Dedi ki: Birbirinize du§man ola-

rak hepiniz oradan (cennetten) inin!

Artik benden size hidayet geldiginde,

kirn benim hidayetime uyarsa o sapmaz
vc bedbaht olmaz.

124. Kim dc beni anmakian yiiz ccvi-

rirse $uphesiz onun sikintili bir hayati

olacak vc biz onu, kiyamct gunii k6r

olarak ha$redecegiz.

125. O: Rabbim! Bcni nicinkor ola-

rak ha§reuin? Oysa ben, hakikaien go-

riir idim!, dcr.
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126. (Allah) buyurur ki: i§te boyle.

Qunku sana ayeilerimiz geldi; ama sen

onlan unuttun. Buglin dc ayni §ckildc

sen unuiuluyorsun!

127. Dogru yoldan sapani ve Rabbi -

nin Syeilerine inanmayani i§tc boyle cc-

zalandinnz. Ahirei azabi. elbeite daha
§iddctli vc daha siircklidir.

128. Bizim, onlardan Once nice nesil-

leri helSk eimi§ olmamiz kendilerini yo-

la gctirmcdi mi? Halbuki onlann yunla-

nnda gezip dola§irlar. Bunda, elbeue ki

akil sahiplcri icin nice ibreilcr vardir.

1 29. Egcr Rabbindcn, daha Once sadir

olmus. bir soz ve tayin edilmis, bir v5de

olmasaydi, (ceza onlar igin de diinya-

da) kaginilmaz olurdu.

\30JResulum!) Sen, onlann sCylc-

diklerine sabre i. Gunesjn dogmasindan
Once de batmasindan once de Rabbini
ovgii ile tesbih el; gecenin bir kisim sa-

atlcri ile giindiizun eirafinda (iki ucun-
da) da lesbih el ki, sen, Allah'tan ho§nut

olasm, (Allah da senden!).

(MUfcssirler. bu ayetie «6vgtl ile tesbih»ten

maksadin, nama/ oldugunu belirtirler. Namaz
en biiyiik ve en kamil zikirdir; Allah'i tesbih, ick-

bir. yakans, ile anma, O'na vc yalniz O'na lapin-

ma, kullugu ar/.eimedir. Beyzavi'ye gOre. gline-

$in dogmasindan anceki tesbih, sabah namazi;
gecenin bir kisim saallerindcki ise ak$am vc yalsi

namazlaiidir. «G(indUzUn eirafinda, yani bas,in-

da ve sonunda tesbih et» ifadesi ile. dnemine bi-

naen. sabah ve aks.am namazlarina ikinci defa

dikkat cekilmi$iir.)

131. Sakin, kendilerini denemck igin

onlardan birkesimi faydaiandirdigimiz

dunya hayaiinm ^ckiciliginc gtfzlcrini

dikmc! Rabbinin nimeli hem daha ha-

yirh, hem dc daha siircklidir.

132. Ailene namazi cmrct; kendin dc

ona sabirla devam et Senden nzik iste-

miyoruz; (aksine) biz seni nziklandin-

yoruz. Gtizcl sonug, takva" iledir.

133. Onlar: (Muhammed) bizc Rab-
bindcn bir mucize gctirmcli degil miy-
di? dediler. Once gelen kilaplardakinin

apagik dclili (Kur'an) onlara gelmedi

mi?

(Kur'an-i Kcrim hem kendi gercekligini isbat

eden, hem de onceki kitaplarin hak olduguna dc-

lil te$kil cden bir mucizcdir.)

134. Eger biz, bundan (Kur'an'dan)
once onlan bir azapla helak ctscydik,

muhakkak ki §6ylc diyeceklerdi: Ya
Rabbi! Bizc bir clci gonderseydin de, su

a^agihga vc riisvayhga dii§mcdcn once
Syctlerine uysaydik!

, 135. De ki: Hcrkes bcklcmcklcdir;

Oylc isc siz dc bckleyin. Yakinda anla-

yacaksimz; dogru diizgiin yolun yolcu-

lan kimmis. ve hidayeiie olan kimmi$!
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<2I> ^_
YiRMIBlRiNCi SURE

el-ENBIYA
Enbiya suresi, 1 12 ayeuir ve Mekke'de nazil

olmu§iur. Ba$ka konular yaninda bilhassa bazi

peygamberler ve onlarin kavimlehyle olan mii-

nasebctleruiden bahselligi i$in Enbiya (Peygam-
berler) &uresi adim almis.Ur.

BismiliahirTahmanirTahtm

1. insanlann hesaba cekilecekleri

(giin) yaklasii. Hal biiyle iken onlar,

gaflct icinde ytiz gevirdiler.

2, 3. Rablerinden kendilerine ne za-

man yeni bir ihtar gclse, onlar bunu, hep
alaya alarak, kalplcri oyuna, cglenccyc

dalarak dinlemisjerdir. O zalimler sflyle

fisildas.tilar: Bu (Muhammed), sizin gi-

bi bir be§er olmaktan bask a nedir ki! Siz

sjmdi gOziinuz gore gore bUyiiye mi ka-

pihyorsunuz?

4. (Peygamber) dedi ki: Rabbim,
yerde ve gokie (sdylenmi§) her sozii bi-

lir. O, hakkiyla i§iien ve bilendir.

5. «Hayir, dediler, (bunlar) sagma
sapan riiyalardir; bilakis onu kendisi

uydurmu§tur, belki de o, §airdir. (Eger
dyle degilse) bizc hemen, Gncekilere

gOnderilenin benzeri bir Syet gclir-

sin.»

6. Bunlardan Once helSk ettigimiz

hic,bir belde iman etmemi§ti; §imdi bun-

lar mi iman edecekler?

7. Biz, senden once de, kendilerine

vahiy verdigimiz kisjlcrdcn baskasini

peygamber olarak gOndcrmcdik. Egcr
bilmiyorsamz bilenlerden sorunuz.

(Bu ayette gecen «ehlti'z-zikr» yani wbilen-

ler»den maksai. mufessirlere gbre. Tevrat ve In-

cil haklunda dogiu vc ycierli bilgisi nlan chl i ki

lap alimlcridir.)

8. Biz onlan (peygamberleri), ye-

mek yemez hirer (cansiz) ceset olarak

yaratmadik. Onlar (bu dUnyada) ebedi

dc degillcrdir.

9. Sonra onlara (verdigimiz) sOzii yc-

rine getirdik; boylece, hem onlan hem
dc diledigimiz (ba$ka) kimseleri kurtu-

lu§a erdirdik; miisrifteri de helfik etlik.

(Burada rmisriflerden maksai. iman ve

hidayeie ermek icrn kendilerine sunulan firsaila

n degcrlendirmeyen. peygamberleri yalanla-

makia israr eden kafirlerdir.)

10. Andolsun, size igindc sizin icjn

ogiit bulunan bir kitap indirdik. H31a
akillanmaz misiniz?
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1 1. Zalim olan nice beldeyi kinp ge-

girdik; arkasindan da nice ba§ka toplu-

luklar viicuda getirdik.

12. Azabimizi hissettiklerinde birde
bakarsin ki oralardan (azap bolgesin-

den) kagiyoriar!

13. «Kagmayin! iginde bulundugu-
nuz refaha ve yurilanniza doniin! Ciin-

ku size sorular sorulacak!»

14. «Vay ba§imiza gelenlere! dediler,

gerc,cktcn biz zalim insanlarmi§iz.»

15. Biz kendilerini, kuruyup bigilmis,

ckine, sonmiis. atcse cevirinccyc kadar

bu feryatlan siirtip gider.

16. Biz, gogii. yeri ve bunlar arasin-

dakilcri, oyuncular egtencesi) ola-

rak yaraimadik.
(Yani Allah buiun bunlari kendisi i^in bir

oyun olsun diye 005 ve manasiz seylcr olarak dc-

gil, btlytik hikmetler ve onemli faydalar icm ya-
ninu|ar.)

17. Eger bir eglence edinmek istesey-

dik, onu kendi tarafimizdan edinirdik.

(Bu irademizin eseri olurdu. Ama) biz

(bum) yapanlardan degiliz.

18. Bilakis biz, hakki bfluhn tcpesine

bindiririz de o. bSulin i§ini bitirir. Bir de

bakarsimz ki, bfltil yok olup gitmi§lir.

(Allah'a) yakisnrdigimz sifatlardan

dolayi yaziklar olsun size!

19. Goklerde ve yerde kimler varsa

O'na aittir. O'nun huzurunda bulunan-
lar, O'na ibadct hususunda kibirlcnmez-

ler ve yorulmazlar.

20. Onlar, bikip usanmaksizin gece
g\m$\iz(Allah'i) tesbih ederier.

21. Yoksafo mii§rikler), yerdenbir-

lakim lannlaredindilerde, (dliileri) on-

lar mi dirillecekler?

22. Eger yerde ve gfikte Allah'tan

ba§ka tannlar bulunsaydi, yer ve gok,

(bunlann nizamt) kcsinliklc bozulup

giimi$ti. Demek ki Ars/in Rabbi olan
Allah, onlann yaki§tirdiklan sifatlar-

dan munezzehtir.
(Bu ayeu Allah'in buiigini gdsteren en gtlclfl

delillerden birini oriaya koymakiadir. Bu deliI,

alemin nizamidir. Gerceklcn, eger birden fazla

ilah olsaydi. bunlar ya birbiri ile anla$ir veya an-
ta$amazfardi. Birbiri ile anla$tiklari, beraberce
aym $cyi yapdklari. yarallikJari. aleme beraber-

ce nizam vcrdikleri takdirde, ya biri digerine

olan ilah olamaz; veyamuhtac olurdu ki. muhlac
yardima muhiac. olmazdi; bu durumda da diecr-

lerinin varligi gcrcksiz olurdu. §u halde Allah
birdir. Ote yandan. eger bu ilahlar birbirleri ile

anlasamazlar. birinin yapujzina, yarattifina di-

geri kar^i cikarsa. o zaman da alemde nizamdan
cscr kalmaz; ayctic de buyuruldugu gibi *Ycr ve
gok bozulup giderdi.» Halbuki alemde ejsiz bir

nizam mevcutiur. Su halde Allah vardir ve bir-

dir.)

23. Allah, yapligindan sorumlu tutu-

lamaz; onlar ise sorguya c.ekilecekler-

dir.

24. Yoksa O'ndan baska birtakim tan-

nlar mi cdindilcr? De ki: Haydi dclille-

rinizi getirin! i§le benimle beraberolan-

lann Kitab'i ve benden oncckilerin Ki-

tab'i. Hayir, onlann cogu hakki bilmez-

ler; bu yiizden de yiiz cevirirler.



324 ENBlYA SURESl Cuz: 17. Sure: 21

25. Senden Once hicbir resul g6nder-

medik ki ona: «Bcndcn baska ilah yok-

tur; su halde bana kulluk edin» diye
vahyetmi§ olmayalim.

26. Rahmfin (olan Allah, melekleri)
evlSt edindi, dediler. HS§S! O. bundan
miinezzehtir. Bilakis (melekler), lutuf

ve ihsana mazhar olmu§ kullardir.

27. 0'ndan (emir almazdan) onccko-
nusmazlar, oniar, sadece O'nun emri ile

harekei ederler.

28. Allah, on! arm Onlerindekini de,

arkalanndakini dc (yaptiklarim da, ya-

pacaklanm da) bilir. Allah nzasina
ula$mis olanlardan ba§kasina sefaat et-

mezler. Onlar, Allah korkusundan tit-

rerler!

29. Onlardan her kirn: «Tann O degil,

benim!» derse, biz onu cchenncmle ce-

zalandinnz. i§te biz, zalimlere bOyle
ceza veririz!

30. InkSr cdcnler, goklerle yer bilisjk

bir halde iken bizim, onlan birbirinden

kopardigimizi ve her canli seyi sudan
yarattigimizi goriip dtf§iinmediler mi?
Yine de inanmazlar mi?

(Tabiat ilimlerindeki geli$meler. bu ayclin

daha iyi anla^ilmasina yardunci olmu$tur. Nile-

kim. bazi ilim adamlarina gore uzaydaki cisim-

ler, vaktiyle bir gaz kUtlcsi halinde idi. Zamanla,
bu gaz klltlesinden kllreler halinde par^alar kop-
mu§ ve uzay bo$luguna firlami;ur. Ayru §ckilde,

dunyanuz da, bir gaz kUtlcsi olan guneaten kop-
mu§ vc zaman i^indc soguyarak kabuk baglami$-

iir. Bu arada. dilnyamizdan ytlkselen gazlar ve
buharlar. yogunla$arak yagmui $eklinde tekiar

diinyaya d6killmu$ ve bdylece denizlcr vc okya-
nuslar meydana gelmi§. suda yosunla$ma i)e ha.-

layan canlilar. ilah! kanunlara gore ge)i;mi$tir.

Allah en mukemmel canli tUrii olarak da yine

icinde suyun bulundugu tizel bir famurdan insani

yaratrm§tir.)

31. Onlan sarsmasin diye yeryiizun-

de bir takim daglar dikiik. Or ad a geni§

genis. yollar agtik; ta ki maksatlanna
ula$sinlar.

32. Biz, gOkyuziinu korunmu§ bir ta-

van gibi yapuk. Onlar ise, gfikyiizunim

§yetlerinden yiiz gevirirfer.

(«Korunmu$ tavan» bir benzetmedir. Dunya-
yi saran aunosfer ve onun ftesindcki g&k cisim

Ich akillara hayrci vcrecek bir duzen ve denge
icindc yaraiilmi$ur ve bu diizen korunmakla-

du\

Mufessirlere gore, burada, inkarcilann yiiz

cevirdikleri ifade buyurulan «gdk yuzuniin ayci-

leri»nden maksal; her biri, Allah'in varhgirun ve

kudreiinin birer dclili olan ay, giine$ ve diger gbk
cisimleridir.)

33. O, geceyi, giindiizii, giinesj, ayi...

yaratandir. Her bin bir yoningede yiiz-

mektedirler.

34. Biz, senden Once dc higbir besere

ebcdilik vermcdik. §imdi sen Oliirsen,

sanki onlar ebedi mi kalacaklar?

35. Hcrcanh, blfimfl ladar. Birdene-
mc olarak sizi hayirla da, serle de imti-

han edcriz. Vc siz, ancak bize donduni-
leceksiniz.
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16.(Resaium!) KaTirler seni gordiik-

leri zaman: «Sizin ilflhlanruzi diline do-

layan bu mu?» diyerek seni hep alaya

alirlar. Halbuki onlar, 50k esirgeyici Al-

lah' in Kitabini inkSr cdcnlerin ta kcndi-

leridir.

37. insan, aceleci (bir tabiatta) yara-

tilmi§ur. Size ayetlerimi gosierecegim;

benden acelc istemeyin.

38. «Eger, diyorlar, dogru iseniz, nc

zdmm(gergeklefecek) butehdit?*

39. Inkar edcnlcr, yiizlcrinden ve sirt-

lanndan (saran) alc§i savamayacakla-
n, kendilerine yardim dahi edilmeyece-

gi zamani bir bilselerdi!

40. BilSkis kendilerine o (kiyamet)
oyle flni gelir ki. onlan §a§irar. Arok, ne

reddedebilirler onu, ne de kendilerine

muhlet verilir.

41. Andolsun, senden Onceki pey-
gamberlerlc de alay cdildi; ama onlan
alaya alanlan, o alay konusu ettikleri

§cy ku§ativerdi.

42. De ki: Allah'a kar§i sizi gecc giin-

duz kim koruyacak? Buna ragmen onlar

Rablerini anmaktan yiiz c,evirirler.

43. Yoksa kendilerini bize kar§i savu-

nacak biriakim ilShlan mi var? (O ildh

dedikleri §eyler) kendilerine bile yar-

dim edecek gugte degildirler. Onlar biz-

den de alaJca ve desiek grirmezler.

44. Evct, onlan da, atalanm da bann-

dirdik. Nihayet fimiir kendilerine (hig

bitmeyecek gibi) uzun geldi. Oysa on-

lar, bizim gelip (kdfirlcre ait) araziyi

Qevrcsindcn cksiltecegimizi gOrmezler

mi? §u halde, Ustiin gelen onlar mi?

(Mufessirlerin yorumuna g6re ayeiie, Al-

lah'in, ^evresindcn eksiltecegini haber verdi|i

arazi, musjiklerin o zaman Uzerinde yas,adiklan

lopraklardir. Bu ayei Mekke'de indigine gore.

Allah Tealanin Resulttne, mu$riklerin ya$adigi

lopiakJarin, bir zaman sonri mUslUmanlann di-

ne ge$ecegini mujdelemesi, Kur'an'in bir muci-

zesidir. Baza milfessiilere gOre ise sure Mekki ol-

makla berabcr bu ayet Medine'de nazil olmu5,tur.

Buna g6re meal: «... cevresinden eksilunektc ol-

dugumuzu* seklinde olacaklir. Araziyi eksili-

mekien maksal, mUsrikJerin loprak kaybetmele-

ridir ki bu da mUslUmanlann felihleri ile gercek-

le$mi$lir.)
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45. Dc ki: Ben, sadece, vahiy ile sizi

ikaz ediyorum. Fakat, sagir olanlar, ikaz

cdildikleri zaman bu cagnyi duymaz-
lar.

46. Andolsun, onlara Rabbinin aza-

bindan ufak bir csinti dokunsa, hit; §iip-

hesiz, «Vah bize! Hakikaien biz zalim

kimselermi$iz!» derler.

47. Biz, kiyamct gunii igin adalct tc-

razileri kuranz. Amk kimseye, hi^bir

sekilde haksizlik edilmez. (Yapitan i§t)
bir hard al lanesi kadar dahi olsa, onu
(adalet terazisine) geliririz. Hesapgb-
ren olarak biz (herkese) yeteriz.

48. Andolsun biz, Musa ve Harun'a,

takva sahiplcri icin biri§ik, birogiit ve

Furkan'i verdik.

(Aycttcki «Furkan» kelimesinin. lerim olarak

anlami, hakki batildan, yarn iyj ve dogru olani,

kotu ve yanlis. olandan ayiran, bunun icin dlculcr

gciircn s,ey demckiir ki, Kur'an-i Kcrim'dc bu ke-

lime, daha ziyade semavi kilaplar icin kullanil-

mi§tir. Nitekim Kur'an'in bir adi da Fur-

kart'dtr.)

49. (O takva sahipleri ki) onlar, gor-

medikJeri halde Rablerine candan saygi

gosterirler. Yine onlar, kiyamcticn kor-

kan kimsclcrdir.

50. i§ie bu (Kur'an) da, bizim indir-

digimiz hayirli ve faydah bir ogiittiir.

§imdi onu inkar mi ediyorsunuz?

51. Andolsun biz tbrahim e daha once
riisdiinu vcrmi$tik. Biz onu iyi tanir-

dik.

(Tctsirlcrdc, ayciicki »r0^d» kelimcsinin

peygamberljk anlamina, yahui Hz. Ibrahim'in

risaletien once de sahip oldugu hidayet ve dogru-

luk manasina geldigi belirtilmi^lir.)

52. O, babasina ve kavmine: §u kar§i-

sina gecjp tapmakia oldugunuz heykcl-

ler de ne oluyor? demi§ii.

53. Dediler ki: Biz, babalanmizi bun-

lara tapar kimsclcr bulduk.

54. Dogrusu. siz dc. babalanniz da
acik bir sapiklik icjndesiniz, dedi.

55. Dediler ki: Bize gergegi mi geur-

din, yoksa sen oyunbazlardan bin mi-

sin?

56. Hayir, dedi, sizin Rabbiniz, yarat-

ugi goklcrin ve yerin de Rabbidirve ben

buna §ahitlik cdcnlcrdcnim.

57. Allah'a yemin ederim ki, siz ayn-

lip gittiklen sonra putlanniza biroyun
oynayacagim!

(Hz. Ibrahim'in bu sozu" gizli olarak soylcdigi

ve kendisini sadece bir ki§inin duydugu rivayeti

de vardir)
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58. Sonunda Ibrahim onlan param-
parga ctli. Yalniz onlann biiyiigunu bi-

raku; belki ona miiracaat ederler diye.

(Tcfsirlcrdc naklcdildiginc gore Hz. Ibrahim,

pullan kirdiklan sonra ballayi. saglam biraktigi

buyuk purun boynuna asmi$u. Bir bayram $cnli-

gine gidcn halk. donu$ie puilann kinlmi$ oldu-

gunu gdtdiiler.)

59. Bunu tannlanmiza kim yapti?

Muhakkak o. zalimlerden biridir, dedi-

ler.

60. (Bir ktsmi;) Bunlan diline dola-

yan bir gcng duyduk; kendisinc Ibrahim

dcnilirmi§, dediler.

61. O halde, dediler, onu hemen in-

sanlann g6zii oniinc gelirin. Belki §ahit-

lik ederler.

62. Bunu ilahlanmiza sen mi yaptin

ey ibrahim? dediler.

63. Belki dc bu isj §u biiyiiklcri yap-

mi§ur. Hadi onlara sorun; egerkonu$u-
yorlarsa! dedi.

64. Bunun uzerine, kendi vicdanlan-

na dOniip (kendi kendilerine) «Zalimler

sizlersiniz, sizler!» dediler.

(Ayel §u $ekilde de anlas, ilmis.ur: Sonra birbir-

Icrine doncrck «(Puilan yaliuz ve savunmasiz bi-

rakugtrmz icin) asil siz zalimsiniz» diycrek bir

birlerini sucladilar.)

65. Sonra lekrareski inane ve tarti§-

malanna dondulcr: Sen bunlann konu§-

madigim pek SIS biliyorsun, dediler.

66. Ibrahim: Oyleyse, dedi, Allah'i

birakip da, size higbir fayda ve zarar

vermcyen bir §cyc hala tapacak misi-

mz?

67. Size de, Allah'i birakip lapmakia

oldugunuz §cylcrc dc yuh olsun! Siz

akillanmaz misiniz?

68. (Bir kismi:) Eger is. yapacaksa-

niz, yakm onu da tannlanniza yardim
edin! dediler.

(Hz. Ibrahim'in kavmi, bu leklifi kabul ederek

onu yakmak icin btiyuk bir atc$ hazuladdar ve eli

kolu bagli olarak alese aiiilar. Ibrahim (a.s.) ise,

«Bana Allah'in sahip cikmasi yeier; O. ne giizel

bir sahip!» diycrek Allah's sigimyordu.)

69. «Ey ate§! ibrahim icin serinlik ve

csenlik ol!» dedik.

70. Boylccc ona bir tuzak kurmak is-

tediler; fakat biz onlan, daha cok hOsr-

ana ugrayanlardurumuna sokiuk.

71 . Biz, onu ve Lut'u kurtararak, icjn-

de ciimle 51eme bereketler verdigimiz

Olkeye ula§tirdik.

(Hz. Ibrahim, e§i Sare ve yegeni veya amcazi-

desi Lul. pulpcrcsllcrin clinden kurlarilmi;. ir-

jadlarini yayacaklari bir Ulkcyc ula^linlmijlar-

di.

Mufessirlere gore bu bereketli iilke, §am ve
Filistin ydreleridir. Bu yorelerin cumle ilem icin

bcrekclli olmast ise, peygamberlerin pek cogu-

nun oralarda yeti^mesi ve dinlermi oralardan

yaymalarindan ileri gelmektedir.)

72. Ona (ibrahim'e), ishak'i ve fazla-

dan bir bagi§ olmak iizere Ya'kub'u liit-

fcttik; hcrbirini salih insanlar yapuk.
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73. OrUan, emrimiz uyannca dogru
yolu gostcrcn ondcricr yaptik ve kcndi-

lerine hayirli i§ler yapmayi, namaz kil-

mayi, zckSt vermeyi vahyettik. Onlar,

daima bize ibadet eden kimselerdi.

74. Lut'a gclincc, ona da hukiim (ha-

kimlik, peygamberlik, hiikumdarlik) ve
ilim verdik; onu, Qirkin i§ler yapmakta
olan memleketien kurtardik. Zira onlar

(o memleketin halkt), gercekten fena

i§ler yapan kfitii bir kavimdi.

75. Onu (Lut'u) rahmetimize kabul

etiik; c,unku o, sSlihlerden idi.

76. Dana Once Nun da dua eimi§, biz

onun duasini kabul etmi§tik. Boylecc.

kendisini ve (iman eden) yakinlanm
biiyiik sikintidan kurtarmi$uk.

77. Onu, Syetlerimizi inkSr eden ka-

vimdcn koruduk. Gcrgekten onlar, fena

bir kavim idi; bu yiizden topunu birden

(suya) gflmdiik.
(Milfcssir Beyzaviye g6rc. Hz. Nuh'un kav-

mi. hem hakki yalanlami$lar, hem dc kOiti ve za-

rarh faaliyetlerde bu!unmu$lardi. Bu iki fenahk
bir kavimde bulundu mu, Allah mutlaka o kavmi
hclak edcr.)

78. Davud ve Suleyman'i da (an). Bir

zaman, bir ekin konusunda hukiim vcri-

yorlardi: bir gurup insanin koyun siirti-

sii, geceleyin ba§ibo§ bir vaziyette bu
ekinin igine dagihp ziyan vermi§ti. Biz

onlann hukmunii gGriip bilmekte idik.

(Tefsirlerdc anlatildigina gore, ekin sahibi ile

koyun surtisU sahiplch arasindaki davada ha-

kimlik yapan Davud ile Sulcyman. farkli hukum-
ler vermi;ler idi. Hz. Davud. tahrip edilen ekinin

kiymetinin, koyun! arm kiymeune denk oldugu-

nu g6z onUne alarak. koyunlarin ekin sahibinc

tazminat olarak verilmesine hlikmeimi;ii. Oglu
Suleyman ise, ;u hukme varm15(1: Ekin tarlasi

koyun sahiplcrine vcrilmcli, onlar, /iyandan on-

ccki haline gctinceye kadai larlanin bakumni us-

lenmetidirler. Koyunlar da tar la sahibine veril-

meli, larlasi eski bakimh haline gclinccye kadar

bu koyunlarin silrtlnden, yilnilnden ve kuzularin-

dan yararlandinlmahdir. Hz. Davud. oglunun bu
iciihadim begencrek kendi goru$undcn vaz gec-

mi$ii.)

79. Boylece bunu (bufetvayi) Siiley-

man'a biz anlaimi§tik. Biz. onlann her-

birine hukiim (hiikumdarlik, peygam-
berlik) ve ilim verdik. Ku§lan ve tcsbih

eden daglan da Davud'a boyun egdir-

dik. (Bunlari) biz yapmaktayiz.

(Kur'an-i Kerim'in bircok yerinde gtlne§. ay

gece. gunduz, denizlcr, daglar gibi labii varlik ve

olaylann insana musahhax kilindigi. boyun egdi-

rildigi ifade buyurulur;bundan maksat,bunlarm,

insanlarin islifadcsinc sunuldugunu anlalmak ve

insanlarin bunlardan olabildigincc yararlaruna-

sini oeullemektir. Dactarin tesblhi burun tabii
varliklar gibi onlann da, en ufak bir sapma gbs-
tcrmcksizin ilahi kanuna boyun eemcleri veya
bizim an lamad igun rz bir dil ile Allah' i amp len-

zih etmelcri ^eklinde anla$ilabilir.)

80. Ona, sava§ sikimilannizdan sizi

korumasi igin zirh yapmayi Ogrcttik.

Arlik §ukredecek misiniz?

81. Sulcyman'in emrinc dc kasirga

(gibi esen) rOzgSn verdik; onun emriy-

le iginde berekctler yarattigimiz yere

dogru cscrdi. Biz hcr§cyi biliriz.
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82. §eyianlar arasindan da, onun icin

dalgicjik cdcn (ve inciter ctkaran) ve

bundan ba$ka i§Ier gorenler vardi. Biz
onlan gozctim allinda tutuyorduk.

83. Eyyub'u da (an). Hani Rabbinc:
«Ba§ima bu den geldi. Sen, merhamet-
lilerin en merhamctlisisin» diyc niyaz

etmi$u.
(Milfessir BeyzavT'nin nakleuigine giirc Hz,

Eyyub. varlikli ve aile efradi genis, bir zal idi. Fa-

kat cvinin yikilmasi sonucu aile ferllerinin cogu
oldu. Mali miilkii elinden gitti. On yildan fazla

silrcn agir bir bcdcni hastahga milptela oldu. Bii-

tun bu fclaketlere ragmen, halinden sjkayet eder
duruma dO§memek vc (akdirc nzada scbai eimek
icin durumunu Ccnab-i Hakk'a arzederck O'n-

dan sihhai ve afiyei istemeklen cekiniyordu. Ni-

hayet es,inin ricasi uzerine ancak yukaiidaki

ayette ifade buyurulan sttzlerle niyazda.bulun-
makla yelindi.)

84. Bunun uzerine biz, tarafimizdan
bir rahmet ve kulluk cdcnler icinbirha-

iira olmak iizere onun duasini kabul et-

tik; kendisinde den ve sikinu olarak nc
varsa gidcrdik ve ona aile efradini, ayn-
ca bunJarla birlikie birmislini daha ver-

dik.

85. ismail'i, idris'i vc Zulkifi dc
(yadet). Hepsi de sabreden kimseler-

dcndi.

86. Onlan rahmctimizc kabul ettik.

Onlar hakikatcn iyi kimselerdendi.

87. ZiinnOn'u da (Yunus'u da zikret).

O dfkeli bir halde gecip gitmi§ti; bizim
kendisini asla siki§lirmayacagimizi
zannetmi§ti. Nihayet karanliklar icindc:

«Scndcn ba§ka hicbir lann yoktur. Seni
tenzih ederim. Gercekten ben zalimler-

den oldum!» diyc niyaz ctti.

(Ziinnun, Yunus Peygamber'in lakabidir ve
ubalik sahibi» anlamma gelir. Ona bu lakap, ken-
disini balik yuttugu icin verilmi$iir. Yunus (aj.)
uzun bir sure kavmini dine davet etmi$, fakat

inandiramayacagina kanaai getirerek ttficeli bir

halde, onlara isabci edccek bir musibctten kendi-

sini kurtarmak icin onlari terkedip giimi^ti. Ba$-
ka bir rivaycic g&re kavmine, inanmadiklan tak-

dirde bir azaba ugrayacaklanm bildirmis. ancak
onlar tevbe edip imana gcldiklcri icin bu azap la-

hakkuk ctmemis.ii. Onlarin imana geldiklerin-

den habersiz olan Hz. Yunus, belirttigi azabin
vaktinde lahakkuk elmedigini gorunce kendisi-

nin alay mcvzuu olacaguu dU$unerek kizgin bir

halde ayrilip giuni$ti. Bir gemi yolculugunda.

fazla yukien genu baimak Uzere iken. yukunli ha-

fifleunek ve gemiyi kurtarmak icin cekilcn kur'a

sonucu denize atlamak zorunda kaldi. Onu iri bir

balik yuuu. l$te bu baligm karninda Allah'a,
ayelte ifadc buyurulan duayi yapu.)

88. Bunun uzerine onun duasini ka-

bul etlik ve onu kcdcrdcn kurtardik. i§le

biz muminleri bOyle kunannz.
89. Zekeriyya'yi da (an). Hani 0,

Rabbinc §6ylc niyaz etmi§ti: Rabbim!
Beni yalniz birakma! Sen, varislcrin cn
hayirhsisin, (her §ey sonunda senin-

dir).

90. Biz onun da duasini kabul ettik ve

ona Yahya'yi vcrdik; e§ini de kendisi

igin (cocuk dogurmaya) elverisH kil-

dik. Onlar (butun bu peygamberler),
hayir isterindc ko§u§urlar, umarak ve
korkarak bizc yalvanrlardi; onlar, bize
kar§i derin saygi icindcydilcr.
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91. Imni iffctlc korumus, olani (Mer-

yem'ide an.) Biz ona ruhumuzdan iifle-

dik, onu vc oglunu ciimlc Slcm icjn bir

ibret kildik.

92. Hakikatcn bu (biitiin peygamber-
ler ve onlara iman edenler) bir lek Um-
met olarak sizin ummetinizdir. Ben de
sizin Rabbinizim. Oyle ise bana kulluk

edin.

93. (insanlar) kcndi aralannda (din

ve devlet) i§lerinin birligini bozdular.

Halbuki hepsi bize d6neceklcrdir.

94. Bu durumda her kim miimin ola-

rak iyi davrantsjar yaparsa onun gabasi-

ni gormezliklen gelmek olmaz. Zira biz

onu yazmaktayiz.

95. HelaJt ettigimiz bir belde igin ar-

tik (yeniden mdmur olmak) imkSnsiz-

dir, cunkii onlar gcri dOnemeyecekler-

dir.

96. Nihayet Yc'cflc ve Mc'cflc (sedle-

ri) a^ildigivc onlar her tcpcden akin et-

tigi zaman;

97. Ve gergek vaad (olum, kiyamet)

yakla$inca, birden, inkSr edenierin goz-

Icri donakalir! «Yaziklar olsun bize!

(derler), genjeklen biz, bu durumdan
habersizmi§iz; nana biz zalim kimse-
lermi§iz.»

(94. ayeite iyi davram;tarda bulunan mumin-
lerin cabalarinin bo$a cikmayacagi ifadc buyu-
ruldu. 95. ayctie, inkarciliklan vc kdUi davrani;-

lari yuzUndcn hclak olanlarm, hayata ddnmck
veya levbe elmek imkanindan yoksun otduklan
ic,in arcik iyi davrarus. ve makbul ;abalarda bu-

lunmaklan da mahrum kaldiklan anlalildi. 96.

ayctie de. bu insanlarin mahrumiyetlcrinin. bir

kiyamet alameti olarak gOstenlen Ye'cuc ve

Me'cuc scdlerinin afilmasina ve onlarin. her le-

peden yeryuziine yayilmalanna, veya -ba$ka bir

yomma gore- insanlarin kabirlcrinden bo;anma-
larina kadar silrecegine i;aret edildi. 97. ayet ise,

inkarc i ve kotii ya$ayi$li kimsclcrin, ancak, vuku

bulacagi dnceden bildihlen kiyamelin gelip cai-

ugini gbnlnce yanli$ yolda olduklarmi anlaya-

caklanm. fakal anik kendilehni kinamaktan die

bir §cy yapamayacaklariru ifadc cimckicdir.)

98. Siz ve Allah'in disinda laptigimz

seyler cehennem yakitismiz. Siz oraya

gireceksiniz.

99. Eger onlar birer tann olsalardi

oraya (cehenneme) girmezlerdi. Hal-

buki hepsi (tapanlar da tapilanlar da)

orada ebcdi kalacaklardir.

100. Orada onlara inim inim inlemek
diiscr. Yinc onlar orada (hiqbir iyi ha-
ber) duymazlar.

101. Tarafimizdan kendilerine giizel

akibet takdir edilmis. olanlara gelince,

i§te bunlar cchcnncmdcn uzak tuiulur-

lar.



Ciiz: 17. Sure: 21 ENBIYA SC'RESl

4 _

102. Bunlar onun uguitusunu duy-
mazlar; gtinullcrinin dilcdigi nimetler

iginde ebedt kahrlar.

103. En biiyiik dchset dahi onlan ta-

salandirmaz. Mclckler kendilerini sOy-

le kar§ilar; I§ie bu size vSdcdilmis, olan

(mutlu) guniiniizdur.

104. (Dublin o) giinii ki, yazili kfigit-

lann tomanni diirer gibi gdgii toplayip

diireriz. Tipki ilk yaratmaya basladigi-

miz gibi onu tekrar o hale getiririz.

(Bu.) uzerimize aldigimiz bir vaad ol-

du. Biz, (vddettigimizi) yapanz.

(Tekrar o hale gclirmckicn maksat, ya her $eyi

yok elmek yahui da yok ettikien sonra yeniden
eski h aline geilrmck, diriltmcklir.)

105. Andolsun Zikir'dcn sonra Zc-
bur'da da: «Yeryuziine iyi kullanm vS-

ris olacaktir» diyc yazmi§tik.

(Ayeiie gecen «Zikir»den maksat. -lercihe

Sayan gdnije gore- Tevrai'ur. Ancak mUfessir-

Icr, *Zikir» labirinin levh-i mahfuz, «Zebur»un
ise, Allah tarafindan inzal buyurulan biilun ki-

taplar olabilccegini de belirtmisjerdir,

KotUlerui vc korOlUgUn sUtckli payidar ola-

mayacagmi. iyiligin asil. kdiUltigUn isc arizl ol-

dugunu, hakimiyeiin eninde sonunda iyilerin eli-

ne gecmesinin mukadder oldugunu an Iatan bu
ayei, Islam dininin dOnya hayau konusundaki
iyimserligini ifade cimckiedu

)

106. I§le bunda, (bize) kulluk eden bir

kavim icin bir mcsaj vardir.

107. (Resuliim!) Biz scni ancak
alemlere rahmet olarak gdnderdik.

108. Dc ki: Bana sadece, sizin ilfihiru-

zin ancak bir tek Allah oldugu vahyedil-

di. Hal a musliiman olmayacak misi-

niz?

109. Eger yiiz 9cvirirlcrsc dc ki: (Ba-

na emrolunam) hepinize acjkladim.

Artik size vUdolunan sey (mah§erde
toplanma zamamniz) yakin mi uzak
mi, bilmiyorum.

1 10. §iiphesiz Allah soziin acjgini da
bilir, gizli luttuklannizi da bilir.

111. Bilmiyorum, belki de o (azabin

ertelenmesi), sizi dencmck vc bir za-

mana kadar sizi (imkanlardan) fayda-

landirmak icjndir.

112. (Muhammed:) Rabbim! (Onlar

hakktnda) adaletinle hukmiimi ver. Bi-

zim Rabbimiz Rahman"dir. Sizin anlat-

liklanniza kar§i yardimi umulandir, de-

di.

(Mu^nklcrin anlattigi durum, gllya ileride

mUslumanlann ugrayacagi zillel ve maglubiyet
durumu idi. Onlar, akillarinca, kisa zamanda
mils 111man Ian n zayiflayacagim. soma da Is

lam'in busbiiliin orladan katkacagini savunuyor-

lardi. Ayeiien anlajpldigi Uzere Hz. Peygamber,
onlarin bu Icmcnnilcnnc kar$i Allah'in yardimi-

na gUvcniyordu. Ba$ka bir yoruma gore, mus/ik-

lehn anlattiklan durumdan maksal, onlarin,

Kur'an'i «sihir, hayal mahsutU, uydurma* gibi

vasiflarla nilelemcleridir, i$le Hz. Muhammed
(s.a.), onlarin bu bOhlanlan kars,isinda Kur'an'i

mu/affer kilmak icin Allah'a sigunyor ve O'nun
yardimina gUveniyordu.)
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(22)

YIRMI1KJNC! SURE
el-HACC

Sure 78 ayettir. Mufcssirlerin cogunluguna

g6rc 19. aycitcn itibaicn 6 ayet Mcdinc'dc, diger-

leri Mekke'de nazil olmustur.

Bu surede, hac farizasirun daha once Hz. Ibra-

him tarafindan bas.laiildigindan vc Hz. Muham-
med (s.a.) larafmdan da devam ettirildiginden

bahsedildigi 1901 sureye «Hac suresi- denilmis.-

tir.

Bism i II Shirrahm 3ni rrahim
1. Ey insanlar! Rabbinizden korkun!

Ciinkii kiyamcl vaktinin dcprcmi miit-

hi§ bir §eydir!

2. Onu gorduguniiz gun, her emzikli

kadin emzirdigi cocugu unutur, her ge-

be kadin cocugunu dustinir. insanlan da
sarho§ bir halde gbrursun. Oysa onlar

sarhos, degillerdir. fakat Allah'in azabi

90k dch§etlidir!

3. insanlardan, bilgisi olmaksizm Al-

lah hakkinda taru§maya giren ve her

inatgi §eyiana uyan biriakim kimseler
vardir.

(Bazi mufessirlere gore bu aycileki «seytan»

dan maksat, inkarcilarm ileri gelenleri, $eyian

kadar azginla$mi5
)

larL da olabilir.)

4. Onun (seytan) hakkinda §6yle ya-

zilmisur: Kim onu yolda§ edinirse bil-

sin ki (seytan) kendisini saptiracak ve
alevli ate§in azabma suriikleyecektir.

5. Ey insanlar! Eger yeniden diril-

mekten §iiphede iseniz, §unu bilin ki,

biz sizi topraktan, sonra nulfeden, sonra

alakadan (asilanmis yumurtadan),
sonra uzuvlan (once) beli rsi z, (sonra)

belirlenmis. canli ct pargasmdan (uzuv-

lan zamanla olusan ceninden) yarattik

ki size (kudretimizi) g6stcrclim. Ve di-

ledigimizi, belirlenmis, bir sureye kadar

rahimlerdc bcklctiriz; sonra sizi bir be-

bek olarak di§an cjkannz. Sonra giicju

gaginiza ula§maniz icjn (sizi buyiitu-

ruz). iginizden kimi vefat eder; yine

i^inizden kimi de bmrtin en verimsiz ga-

gina kadar gorurulur, la ki bilen bir kim-

£^ ^^^^st/-^^'^^^

se olduktan sonra bir §ey bilmez hale

gelsin. Sen, yeryuzunti dc kupkuru ve
61ii bir halde gfJriirsun; fakat biz, Uzeri-

ne yagmurindirdigimizdc 0, kipirdarur,

kabanrve herce§itten(veyaf(/ttevi; ic,

agici bitkiler vcrir.

(Allah Ti-.il j bu ayettc. tildUktcn sonra lekrar

dirilmeyi inkar cdcnlcre karsj, once, insanin ya-
raiilisinin seyrini veciz bir sekildc ifade buyuru-
yor. Burada insanin nulfe, yani spcrma halinden

basjayarak diinyaya gelisine kadarki bu olu;umu
a^iklanmijlir.

«Alaka» kclimesi Arapcada -liijik, ili^ki,

kulp, silluk, tuiunmak, yakalanmak, donmus.
kan» gibi manalarda kullanilmaktadir. Insanin

olu^umunda kullaniian «alaka» kadtnin, sperm
(arafindan asilanmis. ve rahme yerlesmis. yumur-
lasidir.)
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6. Qimkii Allah hakkin la kcndisidir;

O, olUleri diriltir; yine O, her §eye hak-

kiyla kadirdir.

7. Kiyamei vakti de gelecektir, bunda
§iiphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki

kimseleri diriltip kaldiracaktir.

8, 9. insanlardan bazisi.birbilgisi, bir

rehberi ve (vahye dayanan) aydinlatici

bir kitabi olmadigi halde, sirf Allah yo-

lundan sapurmak igin yanini cgip buke-

rek (kibir ve azamet iqinde) Allah hak-

kinda tarti§maya kalkar. Onun igin diin-

yada bir rezillik vardir. kiyamet giinttn-

de ise ona yakici azabi lattiracagiz.

10. I§tc bu, oncedcn yapip cttiklcrin

yiiziindendir (denilir). Elbette Allah
kullanna haksizlik cdici degildir.

11. Insanlardan kimi Allah'a yalniz

bir yonden kulluk eder. §6yle ki: Kendi-

sinc bir iyilik dokunursa buna pek
mcmnun olur, bir de musibete ugrarsa

cehresi degisjr (dinden yiiz qevirir). O,
diinyasmi da, ahirctini de kaybetmi§tir.

i$te bu, apagik ziyamn la kendisidir.

(Bu ayet, dine kalbi bir inancja degi) de, ken-

disine dtlnycvi bir fayda saglayacagi umidi ilc

ba^lananlan kinamaktadir. Nitekim, lefsirlerde

nakledildigine gflre bu ayet, oEarib» denen bir

kabilc hakkinda nazil olmu^lur. Bunlar Mcdi-
ne'ye hicrct etmisjerdi. I^lerinden biri, bedeni
sihhatU oldugu, atlan gUzel kulunlar vcrdigi, ka-

nsi saglikJi cocuklar dogurdugu. mail muUcil an

tigi 7am an, *Nc iyi eitim de su dine girdim! Bu
sayede cok seyler kazandim!* diyerek sevinirdi.

Durum tcrsinc dflnilp bir ziyana ugradiginda ise.

Ft a-= mi j bir yigin koiillilk geldi!..* gibi sdzlerle

dinden 9ikardi.)

12. 0, Allah'i birakip, kendisine ne
faydasi, ne de zaran dokunacak olan
scylere yalvanr. Bu, (haktan) bUsbuttin

uzak olan sapikhgm ta kendisidir.

13. 0, zaran faydasindan daha (akla)

yakin olan bir varhga yalvanr. O (yal-

vardtgi), ne kOlii bir yardimci, ne kfitii

bir dosttur!

14. Muhakkak ki Allah, iman cdip iyi

davranisjarda bulunan kimseleri, zemi-
ninden irmaklar akan ccnncilere kabul

eder. §iiphesiz Allah diledigi §eyi ya-

par.

15. Her kim, AUah'in, diinya ve
ahiretie ona (Resuliine) asla yardim et-

mcycccgini zannetmekte ise, (Allah
ona yardim ettigine gore) arukokimse
tavana bir ip aism; fbogaztna gecirsin);

sonra da (ayagiru yerden) kcssin! §imdi

bu kimsc baksin! Acaba, hilesi (buyap-
ttgi), oflce duydugu §eyi (AUah'in Pey-
gamber'e yardimini) ger^ckten engel-

leyecek mi?
(Bu ayet su manada da anla^ilmisiir: «Her

kim. AUah'in Resulune dUnya vc ahirctte yardun
etmcycccgini zannediyor idiyse. bir merdivente

gbgc ?iksm da Pcygamber'e gelen vahyi kessm'

Bunu yapamayacagini gtire. simdi baksin baka-
lun hilesi, ofkc duydugu seyi, yani Allah'm Pcy-

gamber'e yaptigi yardimi engelleyebiliyor
mu?»)
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16. i§ie bCylccc biz o Kuran'i agik se-

Qik SyeiJer halindc indirdik. Gercek §u
ki Allah diledigi kimscyi dogru yola

sevkeder.

17. Mumin olanlar, yahudi olanlar,

sSbiiler, hiristiyanlar, mccQsIlcr ve
mu§rik olanlara gclince, muhakkak ki

Allah, bunlar arasmda kiyamet giinun-

de (ayri ayri) hukmiinii verir. funku
Allah her §eyi hakkiyla bilendir.

18. Gflrmez misin ki, goklerdc olan-

lar ve ycrdc olanlar. giine§, ay, yildizlar,

daglar, agaclar, hayvanlarvc insanlann
birc,ogu Allah'a sccde ediyor; bircogu-

nun iizerine de azap hak olmu§tur. Allah

kimi hor vc hakir kilarsa, anik onu dc-
gerli kilacak bir kimsc yokrur. §uphesiz
Allah diledigini yapar.

(AUah'in yaraiuklari $uurlu ve $uursuzolmak
uzcre ikiye aynlabilir. Akil vc §uurdaii mahrum
olan yaranklar ilahi kanunlara tabi olarak O'na
boyun cgmckic vc kendi dilleriyle (lisan-i hal ilc)

O'nu tenzih ederck lesbihie bulunmaktadirlar.

Akilh yaraliklar olan insanlarda secmc hUmycli
vardir. Allah'a degil de ba$ka $cylcrc kullugu ler-

cih edenler insanlik dcgcrlcrini kaybetmi$ olur-

lar vc bunu onlara kimse kazandiramaz. Ayciic
sayilan varhklarin Allah'a secde ctmclcrinin
manasi \\v.\ aynca bak. Isra 17/44.)

19. §u iki gurup, Rableri hakkinda cc-

ki§en iki hasimdir: imdi, inkSr edenler
igin atc§ten birelbise bi^ilmi^iir. Onla-
nn ba§lanrun iistiindcn kaynar su dokii-

lecektir!

t

20. Bununla, kannlannm icjndeki

(organlar) ve derileri eritilecckiir!

21. Bir de onlar igin demir kamgilar
vardir!

22. Izdiraptan dolayi oradan her gik-

mak istcdiklcrinde, oraya geri dondiirii-

liirler ve: «Tadin bu yakici azabi!» (de-

nilir).

23. Muhakkak ki Allah, iman cdip iyi

davrani§larda bulunanlan, zeminindcn
irmaklar akan ccnnctlcrc kabul eder.

Bunlar orada altin bileziklerle ve inci-

lerle bezenirlcr. Orada giyecekleri ise

ipcktir.
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24. Ve onlar, sdziin en giizeline yf>

nelulrni§ler, ovgiiyc lSyik olan Allah'in

yoluna iletilmi§lerdir.

(Mtifcssirlerin cogunluguna g6re iyetleki

«s6zun cn gtlzeli» ifadcsinden maksai, Kelime-i
Tevhid veya Kelime-i § ehadcuir.)

25. inkSr edenlcr, Allah'in yolundan
ve -yerli, ta§rah- bUtiin insanlara esjt

(kible veya mdbed) kildigimiz Mcscid-
i HarSm'dan (insanlari) alikoymaya
kalkanlar ($unu bilmeliler ki) kirn ora-

dz(bdyle) zuliim ile haktan sapmak is-

terse ona aci azaptan tattinnz.

26. Bir zamanlar Ibrahim'c Bcytul-
lah'in yerini hazirlamis. ve (ona $&yle
demi$tik): Bana higbir §eyi e§ tutma;

tavaf cdenler, ayakta ibadct cdcnlcr,

rtikfl ve secdeye varanlar icjn evimi te-

miz tut.

27, 28. insanlar arasinda hacci ilfin et

ki, gerek yaya olarak, gcrck.sc nice uzak
yoldan gclcn yorgun argin develer iize-

rindc, kcndilerinc ait birtakim yararlan

yakfnen gtfrmeleri, Allah'in kendilerine

nzik olarak vcrdigi kurbanlik hayvan-
lar iizerine belli gtinJerde Allah'in ismi-

ni anmalan (kurban kesmeleri iqin) Sa-

na (Kabe'ye) gclsinler. Artik ondan
hem kendiniz yeyin, hem dc yoksula,

fakirc yedirin.

(Miifessirlcrc gore, ayelin birinci cilmlesinde

is,arei edilen faydalar, hem dtinyevi, hem dc uh-
revidir. Dilnyevi olani. haccin insan tlzerinde

mcydana getirdigi ahlaki Icsirler ile licari ve icti-

mai faydalardir. UhrevJ otanlan tse, Allah'in

ho$nuilugu ve O'nun mOminlcre olan af ve mag-
firetidir.

MUslUmanlarin, Allah'in ismini anarak kur-

ban kesmeleri emredilen «belli gOnlerwe
«cyyam-i nahr = kurban kesmc gUnlen» deniltr

ki bunlar, Zilhicce ayinin 10, II ve 12. gUnleri-

dir.)

29. Sonra kirlerini gidersinlcr; adak-

lanni yerine gctirsinlcr ve o Eski Ev'i

(Kdbe'yi) tavaf etsinler.

(Hacilarin kirlerini gldcrmelcrindcn maksai,
ozellikle lira; olmalan, timaklanm kesmeleri,

koltuk altlanni ve kasiklarini lemizlemeleri ve
gcnel olarak biltttn bedeni kirlerden arinmalari-

dir. «Eski Ev'i tavaf ctsinler» demek, «Kabe'nin

etiafini dolajjsinlar» demektir ki, bir defa dolaj-

maya bir «$avt» dcnilir. Tavaf, yedi $avuan iba-

rcllir. Bunlardan ddrdik farz, ii^ii vacibdir. Bu,
haccin riiktinlcrinden olan tavafiir ve adina «la-

vaf-i /.iyarei* denir. Aynca bir de «tavaf-i

kudum* ve «tavaf-i sadcr» vardir ki, ilki, Ka-
be'ye ilk varildiginda yapilan kavus,ma tavafi, di-

gcri de aynhrken yapilan veda tavafidir.)

30. Durum boylc. Her kirn, Allah'in

emir ve yasaklanna saygi gOstcrirsc, bu,

Rabbinin katinda kendisi icjn daha ha-
yirlidir. (Haram oldugu) size okunan-
lann di§inda kalan hayvaniar size hel*U

kihndi. O haldc, pislikien, putlardan sa-

kinin; yalan sozden sakinin.



MAC SURF.SI Cite: 17. Sure: 22

31. Kcndisinc ortak ko§maksizin AI-

lah'in hanifleri (O'nun birligini taniyan

muminler olun). Kim Allah'a ortak ko-

garsa sanki o. gokten dusiip parc,alanmis,

da kendisini ku$lar kapmi§, yahut
riizgar onu uzak bir ycre suruklemis.

(bir nesne) gibidir.

(§u haldc. bu ayete gdre Allah's ortak kosmak,

mancn bir dil$u$[ui Milsrik olmak Oyle ichlikeli-

dir ki. insanin mancvi varhgim parampar;a cder;

bir kasuga gibi onu uf urumlara surtikler.)

32. Durum tiylcdir. Her kim Allah'in

hiikiimlerine saygi gbstcrirsc, §iiphesiz

bu, kalplcrin takvSsindandir.

33. Onlarda (kurbanhk hayvanlarda

veya hoc fiillerinde) sizin icjn belli bir

sureye kadar birtakim yararlar vardir.

Sonra bunlann varacaklan (bitecegi)

yer, Eski Ev'e (Kdbe'ye) kadardir.

34. Biz, her ummctc -(Kurban kes-

meye uygun) hayvan cinsinden kendi-

lerine nzik olarak verdiklerimiz u'zeri-

ne Allah'in adini ansinlar diye- kurban

kesmeyi gerekJi kildik. imdi, IlShimz,

bir tek IlSh'tir. Oyle ise, O'na teslim

olun. (Ey Muhammed!) O ihlSsli ve
mutevazi insanlan mujdele!

35. Onlaroylekimselerki, Allah aml-

digi zaman kalplcri litrcr; ba§lanna ge-

lene sabrederler, namaz kilarlar ve ken-

dilcrine nzik olarak verdigimiz §eyler-

den (Allah icin) harcarlar.

36. Biz, buyiik ba§ hayvanlan da sizin

icin Allah'in (dininin) igarctlcrindcn

(kurban) kildik. Onlarda sizin iejn ha-

y»r vardir. §u halde onlar, ayaklan iize-

rinc dururken iizerlerine AUah'in ismini

animz (ve kurban ediniz). Yan iistii yc-

re du§tiiklerinde ise, artik (cam qtkti-

gtnda) onlardan hem kendiniz yeyin,

hem dc ihtiyacini gizleyen-gizlemeyen

fakirlcrc yedirin. i§te bu hayvanlan biz,

§ukredesiniz diye sizin isufadenize ver-

dik.

37. Onlann ne etleri nc de kanlan Al-

lah'a ula$ir; fakai O'na sadece sizin

takvSniz ulasjr. Sizi hidayete erdirdi-

ginden dolayi Allah'i biiyuk taniyasiniz

diye 0, bu hayvanlan boylece sizin isti-

fadenize verdi. (Ey Muhammed!) Gti-

zcl davrananlan miijdele!

(Bu ayet, genel olarak btlruri ibadcilerde iyi ni-

yei ve ihlasin gerekliligini ortaya koymakladir.

Arila^iliyor ki. ibadeilerimizde bizi Allah nzasi-

na ula^tiracak olan (emel unsur, kalplcrimi/.in

lakvasi. yani bu ibadeileri. gosien$ten uzak ola-

rak sirf Allah nzasi ion yapma fabasidir. Nitc-

kim Hz. Pcygambcr bir hadislerinde, «Amel]e-
rin kiymeii ancak niyellere goredir Herkesin ni-

yeii ne ise, cline ge^ecek olan da odur* buyur-

musjardir.)

38. Allah, imanedenleri korur. §u da
muhakkak ki Allah, hain ve nankorolan
herkesi sevgisinden mahrum eder.
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39. Kendileriyle sava§ilanlara (mii-

minlere), zulme ugrami$ olmalan sebe-

biylc, (sava§ konusunda) izin verildi.

§uphe yok ki Allah, onlara yardima
mutlak surette kadirdir.

(Mekke'li milsrikler, Hz. Peygamber'e vc ar-

kadasjanna, SzelHkle fakir ve kimscsiz mUslil-

manlara cesali i$kence ve saldirida bulunuyorlar
ve bu mazlum insarilar, Hz. Peygamber'e gelerek
durumdan $ikayetci oluyorlardi. ResulUllah
(s.a.) ise, henilz sava$ izni c^ikmadigim sdylilyor,

sirndilik sabirli ve metin olmaJanm dgUtluyordu.

Abdullah b. Abbas'in rivayeiine gflre, yukarida-

ki ayei ile ilk defa sava$ a izin verilmi? oldu.)

40. Onlar, ba§ka degil, sirf *Rabbi-
miz AUah'ur» dedikleri icin haksiz yerc

yurtlanndan cikanlmi§ kimselerdir.

Eger Allah, bir ktsim insanlan (kotii-

luklerini) diger bir kismi ile defedip

Onlemeseydi, mutlak surette, iglcrindc

Allah'm ismi bol bol anilan manast.
lrlar, kiliseler, havralar ve mescidler
yikilir giderdi. Allah, kendisine (ken.

di dinine) yardim edenlere muhakkak
surette yardim eder. Hie suphesiz

Allah, gugliidur, galiptir.

41. Onlar (omiiminler) ki, egerken-
dilerine yerytizundc iktidar vcrirsck na-

mazi kilar, zek5u verirler, iyiligi emre-

der ve kotiilukten nehyederler. i§lerin

sonu Allah'a vanr.
(Bu ayei. ozellikle ikiidari elde bulunduran

muslUmanlarin hayaiinda inti/am ve islikrarin

gercklihgini ifadc ctmckicdir Ayrica, nanw vc

zckat edrevlerinin hemen ardinaan «iyiligi em
retmek ve kotulukien nehyeimek* gdrevine yer
verilmesi. ictimai ahlak ve nizami koruyup geli$-

lircn ydncticilcrin UstUn degcrini ifade elmeklc-
dir.)

42, 43, 44. (Resulumf) Eger onlar

(inkaralar) scni yalanliyorlarsa, (§u-

nu bit ki) onlardan once Nuh'un kavmi.

Ad, Semfld, ibrahim'in kavmi, Lui'un

kavmi ve Medyen halkt da (peygam-
berlerini) yalanladilar. Musa da yalan-

lanmisu. i$te ben o kaTirlere siire tani-

dim, sonra onlan yakaiadim. Nasil oldu

benim onlan reddim (cezalandir-
mam)!

(Mealde «benim reddim* $eklinde tercUme
edilen «ncklri» lerkibine tefsirciler larafindan su
mana verilrni§iir: «Nimeti kUlfeie. hayau helaice

ve mamurlugu yikima 9eviri$im.»)

45. Nitekim. bircok memleket vardi

ki, o memleket (halkt) zulmctmektc
iken, biz onlan helSk ettik. §imdi o til-

kelerde duvarlar, (gdkmu$) tavanlann

iizerine yikilmi$lir. Nice kullanilmaz

hale gclmi§ kuyular ve (isstz kalmi§)

ulu saraylar vardir,

46. (Sana kar§i gtkanlar) hie ycryu-

ziinde doIa§madilar mi? Zira dola$sa-

lardi elbette diisunecek kalpleri ve i$ite-

cck kulaklan olurdu. Ama gercck su ki,

gOzler k6r olmaz; lSkin gOgusler iginde-

ki kalpler korolur.
(Bu ayei musltimanlara gezip dolas,mayi. ge$-

mi$ milfeilcrden kalmis harabeleri telkiV edip,
kdiiilUkleri yilzUnden yok olup gilnri$ millcderin
halinden ibret almayi lavsiye eimektedir. Ancak,
ibrci almak bir basirci ve olgunluk i$idir. Ayetie
de belirlildigi gibi asil ktirler. kalp gozlerini kay-
bedenler; yant, larihi basiretle inceleyip, tarirn

olaylar uzerinde du$iinemeyen, bu y 11 /.den de

ge^mi^lekilerin i$ledigi hatalan lekrar eden -

lerdir.)
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47. (Resuium!) Onlar senden azabin

gabuk gelmesini isiiyorlar. Allah vSdin-

den asla donmez. Muhakkak ki, Rabbi-

nin nezdinde bir gun sizin saymakta ol-

duklannizdan bin yil gibidir.

(§u halde zoman i/.afidir. Ozclliklc insanlar,

/amanin cabuk gelmesini istediklcrinde, hir tUr-

IU gecmck bilmeyi§i bunu gbstern Kaldi ki, bi-

zim hcsaplanmiza gore bin yil olan zaman parca-

si, Allah katinda bir giln kadar kisadir. Esasen

aye lick i «bir gOn» de azliklan kinayedir. CilnkU

Allah icin, ba$i ve sonu belirlenmi$ bir zaman
parcasi degil, sonsuzluk sttz konusudur.)

48. Nice iilkelcr var ki, zulmedip du-

rurlarken onlara mUhlct vcrdim. Sonun-

da onlan yakaladim. Donus, yalniz ba-

nadir.

49. Dc ki: Ey insanlar! Ben ancak si-

zin icm apacjk bir uyanciyim.

50. iman edip sSlih ameller i§leyen

kimseler igin magfiret ve bol nzik var-

dir.

51. Ayetlcrimiz hakkinda (onlan te-

sirsiz kilmak i$in) birbirlerini geri bira-

kircasina yan§anlara gelince, i§te bun-
lar, cehennemliklerdir,

52. (Ey Muhammed!) Biz, senden
once higbir resGl ve nebi gbndermedik
ki, o, bir lemennide bulundugunda, §ey-

tan onun dilcginc ille dc (be$eri arzu-

lar) kaimaya kalkismasin. Ne var ki

Allah. §cytanin katacagi §cyi iptal cder.

Sonra Allah, kendi iiyetlcrini (lafit ve

mana bakimtndan) saglam olarak yer-

le§tirir. Allah, hakkiyla bilendir, hiikum

ve hikmet sahibidir.

(Bu ayet, pcygambcrlcrin dahi yamlabilcce-

gini, ancak Allah'm onlari yamlgidan ve §eyiamn
vesvescsinden korudugunu. btfylece peygam-
berlerin. tebliglerini kusursuz bir $ekilde yapma
imkamna kavu§tuklarini anlalinaktadir. Bir lef-

sire gore de ayelin manasi $iiyledir: «...Ot
vahye-

dileni okudugu zaman $eyian dinleyenlerin

kalplerinc baul $uphc vc ihlimallcr geiirir.»)

53. (Allah, §eytanin bbyle yapmasina
musaade eder ki) kalplcrindc hasialik

olanlar ve kalpleri katilasanlar igin, §ey-

tanin kaiugi $eyi birdeneme (vesilesi)

yapsin. Zalimlcr, gcrgckien (haktan)
oldukga uzak bir aynlik icjndedirler.

54. Birde, kendilerine ilim verilenler,

onun (Kur'an'w) hakikaien Rabbin la-

rafmdan gelmis. bir gercek oldugunu
bilsinler de ona inansinlar, bu sayede
kalpleri huzur ve tatmine kavu$sun.
§uphesiz ki Allah, iman edenleri, kesin-

liklc dosdogru bir yola yoneltir.

55. InkSr edenler, kendilerine o saat

ansizin gelinceye, yahut da (kendileri

igin hayir yoniinden) kisir bir giinun

azabi gelinceye kadar onun (Kur'an)

hakkinda hep siiphc icjndedirler.

(MUfessirlere gore, ayette belirtilen xansizm
gelecek olan saal», olilm veya kiyamel; kafirler

kin «hayir yoniinden kisir olan gUn» ise mugrik-

Icrin lam bir ycnilgiyc ugradigi Bcdir savaji gtl-

nu ya da benzeri gclmeyecek olan kiyamet gilnu-

dilr.)
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56. O gun, mulk Allah'indir. tnsanlar

arasinda hukiim verir. (Bu hukiim gere-

gi) iman cdip iyi davram$larda bulu-

nanlar Nairn cennctlerinin icindcdir-

lcr.

57. InkSr edip iiyetlerimizi yalanla-

yanlara gclince, i§te onlar ic.in alc.allici

bir azap vardir.

58. Allah yolunda hicrcL cdip sonra
oldurulfn yahul fllcnleri hie §uphcsiz

Allah giizel bir nzikla nziklandiracak-

nr. §iiphesiz Allah, evel O, nzik veren-

lcrin cn hayirhsidir.

59. Allah onlan, herhaldc mcmnun
kalacaklan bir girilccck yere sokacak-

ur. Allah, kesinlikle lam bir bilgi sahibi-

dir, halfmdir.

60. I§ie bOyle. Her kim, kendisine ve-

rilcn cziyetin dengi He kar^ilik verir de,

bundan sonra kendisine yine bir tecavuz

ve zulum vaki olursa, emin olmahdirki,

Allah ona mullaka yardim edeceklir.

Hakikaien Allah gok bagisjayici ve
magfirct edicidir.

(Kur'an-i Kerim. muhtclif vesilclcrlc bagi$la-

manin Ustiinliigiinu ifade buyurmu$. Al-i Irnran

suresinin 134. ayetindede gbruidiigti gibi affci-

meyi, iman ve ahlak limsali olan lakva sahipleri-

nin belli ba§h sifatlarindan biri olarak kabul ei-

mi$tir. Ancak, yukaridaki ayei gtisieriyor ki. af-

fclmck. uyulmasi /.orunlu bir emir degildir Boy-
lece Kur'an. zulme ugrayan bir kimsenin, buna
kar$ilik verme hakkini mahfuz cutmu$; bununla
bcraber. kfjtilliik cdene, euigi kadanyla kai$ilik

vermek, yarn su£ ve ceza dengesini muhafaza ei-

mek gerckliginc de 6/clliklc ijarei buyurmu$-
lur.)

61. BOylece (Allah, haksizttga ugra-

yana yardim edecektir ve buna kadir-

dir), Cunku Allah, geccyi giindiize ka-

lar, giindiizii geceye katar. §u da mu-
hakkak ki Allah, hakkiyla isjten ve gO-

rendir.

62. BfJyledir. f^iinku Allah, hakkin ta

kendisidir. O'nun disjndaki tapnklan
ise bStilin ta kendisidir. Gcrcck §u ki Al-

lah, evet O, uludur, biiyukiur.

63. Gormedin mi, Allah, grjkten yag-
murindirdi de bu sayede yeryuzii yese-

riyor. Gercekten Allah 90k liilufkSrdir,

(her §eyden) habcrdardir.

64. GOklerde ve yerde ne varsa
O'nundur. Hakikatcn Allah, yalniz O
zengindir, ovgUye degerdir.
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65. Gormedin mi, Allah, ycrdcki c§-

yayi vc cmri uyannca denizde yiizen

gcmilcri sizin hizmetinize verdi. GOgti

de, kendi izni olmadikca yer iizerinc

du§mckten korur. Qiinku Allah, insan-

lara qok seflcatli ve 50k merhameilidir.

(GtindUz ve gece gakyilztlnll silsleyen gunes,,

ay ve sayisiz yildm denge ve dozen icinde lutan

Allah'in. O'nun kainatta htikttm stlren kanunlan-

dir. Bu dcngc ve dtizen bozulsa bir yi Id iz parcasi

diinyayi loz haline geiirebilir.)

66. O, (Once) size hayat vcrcn, sonra

sizi oldiirecek, sonra yine dirillecek

olandir. Gcrccktcn insan, 90k nankor-

dur.

(64. ayette, gaklerdc ve yerde mevcut biltUn

e§yamn. AJlah'in oldugu. yani butiin bunlarin ya-

raticisinin. sahip ve malikinin Allah oldugu.

O'nun, insanm da icinde bulundugu canli-cansiz

buttin varhklari, yalniz yaraian degil, ayni za-

manda onlarin sahibi oldugu. btittin inceliklerine

varmcaya kadar onlari y5neuigi, en basilinden

en karma$igvna kadar btilun varlik ve olaylann
vai olma vc dcvam elme $aitlanni O'nun hazirU-

digi, boylece her scyin kendisine muhia$ oldugu.

fakal kendisinin hi^bir ;cyc muhlac olmadigi, bu
scbeplc O'nun. gerifektcn ovgilyc layik bulundu-

gu ifade buyuruldu. 65. ayei, Cenab-i Hakk'in.

dzellikle insanhga karada ve denizde sagladigi

imkanlari. dolayisiyla onlara olan cngin sefkal

ve merhametini haiirlauiktan sonra. 66. ayeL. Al-

lah' in cn biiytik ltitfu olan hayala; sonra, uisanui

olum ile birlikte en buyilk korkuyu duydugu yok-

luga mahkum edilmeyip yeniden kavusturulaca-

gi ikinci hayata i$aret buyurulmakta ve bUtUn bu
ikramlar kars,isinda bile Allah'a saygisizhk gbs-

teren insan. artik «nankdr>» olarak niielenmekte-

dir.)

67. Biz, her ummctc, uygulamakia ol-

dukJan bir ibadet tarzi gCsterdik. Oyle
isc onlar (ehl-i kitap) bu i§te seninlc cc-

ki§mesinler. Sen, Rabbine davet el. Zira

sen, hakikaten dosdogru bir yoldasin.

68. Egcr seninJc miinaka§a vc miica-

deleye giri§irlerse: «Allah yaptiginizi

50k iyi bilmcktcdir» dc.

69. Allah kiyamet giiniindc, ihtilaT ct-

mcktc oldugunuz konuiara dair araniz-

da hiikiim verecektir.

70. Bilmez misin ki, Allah, yerde ve

goktc nc varsa bilir? Bu, bir kitapta

(levh-i mahfuzda) mevcurtur. Bu (esya

ve olaylann bilgisine sahip olmak), Al-

lah icin cok kolaydir.

71. Onlar, Allah'i birakip, Allah'm

kcndisine higbir dclil indirmedigi, ken-

dilerinin dahi hakkinda bilgi sahibi ol-

madiklan seylere tapiyorlar. Zalimlerin

hie. yardimcisi yoktur.

72. Ayctlcrimiz agik acik kcndilcrinc

okundugunda, kaTirlcrin suratlannda

hosnutsuzluk sezersin. Onlar, kendile-

rine 5yellerimizi okuyanlann neredey-

se uzerlerine saldinrlar. De ki: Size

bundan (bu dfke ve huzursuzlugunuz-

dan) daha ktitusiinu bildireyim mi? Ce-

hennem! Allah, onu kaTirlere (ceza ola-

rak) bildirdi. O, nc k£>tu sondur!
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73. Ey insanlar! (Size) bir misal vcril-

di; §imdi onu dinlcyin: Allah'i birakip

da yalvardiklanniz (tapuklanntz) bu-

nun igin tor araya gelseler bile bir sinegi

dahi yaratamazlar. Sinck onlardan bir

sey kapsa, bunu ondan geri de alamaz-

lar. isieyen dc aciz. kendinden isienen

de!

(Gortk)dUgu gibi bu ayei, cahiliyc devrinin

putperest Araplanna, tapiiklan puilarin. bir si-

nekten dahi aciz oldugunu ifade buyurmaktadir.

Gercekten, sinek. cok zayif bir varlik olmakla
beraber. yine de bir canltdir ve bir i$ yapma gUcll

vardir. I$ie aycl, bir sinege kar;i dahi kendisini

savunamayan cansiz puilara dua ve ibadei edip

onlardan yardim bckleyen cahiliye devri Arapla-

rinin bu davram$lanndaki sacmahgi 90k giizel

bir misal ile ortaya koymakta. sinck vc putlann

aciz oldugu gibi. bu adz pullari Allah'a ortak ko-

sup onlara dua eden. onlardan bir $eyler bekle-

ycnlcrin dc aciz olduklari neiiccsine varmakia-

dir.)

74. Onlar, (Bu dciz putiart Allah'a

ortak ko§mak suretiyle) Allah'in kadri-

ni hakkiyla bilemediler. Hie §iiphesiz

Allah. 90k kuvvetlidir. 50k iistfindiir.

75. Allah mclcklcrden de elciler se-

ccr, insanlardan da. §iiphesiz Allah i§i-

tendir, gOrendir.

76. Onlann Onlcrindckini de, arkala-

nndakini dc (yaptiklarim da, yapacak-

lanni da) bilir. Butun i§lcr Allah'a d6n-

diirijliir.

77. Ey iman edcnlcr! Riiku edin; sec-

deye kapanin; Rabbinizc ibadei edin;

hayir i§lcyin ki kurtulu§a eresiniz.

78. Allah ugrunda, hakkini vcrcrck

cihad edin. O, sizi segti; din hususunda

iizcrinizc hicbir zorluk yiiklemedi; ba-

baniz ibrahim'in dininde (de boyleydi).

Pcygamberin size sahit olmasi, sizin dc

insanlara §ahit olmamz igin, O, gerek

daha Once (gelmi§ kitaplarda), gerekse

bunda (Kur'qn'da) size «miislumanlar»

adini verdi. Oylc ise namazi kilin; zekfl-

U verin ve Allah'a simsiki sanhn. O, si-

zin mcvlanizdir. Ne giizel mevlSdir, ne

giizel yardimcidir!

(Islam'da insanin tahiauna aykin dilsen, fitra-

um zorlayan hicbir gliclilk yokrur. Ibadet ve yil-

kiimlilltlklcrdc bir azimel (yani normal $artlar-

daki genel hukmiln) yaninda, bir dc ruhsal yani

mazcrcli scbebiyle kolayhk vardir. Aynca, gti-

nahlar icin tevbe, keffarci vb. kurtulus, ve arinma

yollan acik tuculmustar.)
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(23)

YiRMiUCpNCU SURE
el-MU'MINUN

118 ayei olup Mckkc'dc nazil olmu§lur. Ozel-
likle ilk ayetlerinde kumilu$a eren mUmintcrin
ibadctlcrindcn, ahlaki ya;ayis,larindan ve nail

ulacaklari uhrevi nimcilcrden bahsedildigi if in

sure nel-Mii'minun"* adiru almoin Nitckim Ab-
dullah b. Abbas'tan rivaycl cdilcn bir hadisle Hz.

Pcygambcr (s.a.). bu ayeilerin inzalini mUtcakip,
«Bana on ayet indi ki. durumu bunlara uyan ccn-

nctc gidccckiir» buyurdu ve bu surenin ilk on
ayctini okudu.

B ism i 11Shirrahm 3ni rrahim
1. Gercekten miiminlcr kurtulu§a er-

misur,

2. Onlar ki, namazlannda hu§fl igin-

dcdirler,

3. Onlar ki, bo§ ve yararsiz seylerdcn

yiiz cevirirler;

4. Onlar ki, zekSti verirler;

5. Vc onlar ki, iffetlerini korurlar;

6. Ancak c§leri ve cllerinin sahip ol-

dugu {cdriyeleri) harig. (Bunlarla

kilerden dolayi) kmanmi§ degillcrdir.

7. §u haldc. kim bunun Gtesine git-

mek isierse, i§ie bunlar, haddi a§an kim-
selerdir.

8. Yine onlar (o muminler) ki,

emanetlerinc ve ahidlerine riayet eder-

ler;

9. Vc onlar ki, namazlanna dcvam
ederler.

10. j§te, asil bunlar vSris olacaklar-

din

11. (Evet) Firdevs'e vSris olan bu
kimseler, orada cbedf kalicidirlar.

12. Andolsun biz insani, gamurdan
(suzulup gikarilmi§) bir ozden yarai-

uk.

13. Sonra onu saglam bir karargShta

nulfe haline gclirdik.

14. Sonra nutfeyi alaka (a$ilanmi$
yumurta) yaptik. Pc§inden. alakayi, bir

pargacik et haline soktuk; bu bir parga-

cik eli kemiklere (iskelete) ccvirdik; bu
kemikleri etlc kapladik. Sonra onu ba§-

ka bir yarati§la insan haline getirdik.

Yapip-yaratanlann en gtizeli olan Allah
pck yuccdir.

15. Sonra, muhakkak ki siz, bunun ar-

dindan elbet Olcccksiniz.

16. Sonra da §iiphesiz, sizlcrkiyamet

giiniindc tekrardiriliileceksiniz.

17. Andolsun biz, sizin Ustiiniizde ye-

di yol yaratlik. Biz yaraimaktan haber-

siz degiliz.

(MUfessirlcrin oogu, ayettcki ««yedi yol»u. ye-

di g6k olarak yorumlami^lardir. Mufessir Hamdi
Yazir ise, bu yedi yoldan. insanm ycdi idrak yo-
lunu anladigmi. bunlarin da gormc. i§iime, lai-

ma, koklama vc dokunmadan ibaret be; duyu ile

akil vc vahiy yollari oldugunu ileri surllyor.)
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18. Goktcn uygun bir blcude yagmur
indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu
gidenneye de elbet guciimuz yctcr.

(Yagmurun arzda durmast canhlar icin biiyilk

bir nimeuir. Sayet arz. yagmur suyunu rutmayip
oldugu gibi dibe indirir vcya bu sular sel haJindc
busbuiun akip gidcrsc. canlilar yagmurun hayali
faydalanndan mahrum kaldigi gibi, -erozyon ha-
disesmdegOruldUgu uzcre- yagmur bazen zarar-

li bile olabilir. "Yagmur suyunun arzda durma-
si»ndan, suyun yer allinda birikmesi de kasdedil-

mis olabilir ki, bu da canlilar ifin Allah'ui bir liii-

fudur. (,'unka yeralti sulari, gerek tabii olarak
kaynamak, gercksc insan cmegi ilejrtlzeye c.ika-

nlmak sureuyle faydah hale gclir. Ayeue de i fa-

de buyuruldugu gibi Allah Teala, canlilar icin bu
kadar yararlt olan yagmuru gidenneye. yam yag-
dumamaya veya. yagdirsa bile faydasiz kilmaya
kadirdir. Bu ise. gerek insan, gercksc digger canli-

lar iyin en bUyuklcayipur. Nilekim uzayda $imdi-

yc kadar bilinenler icinde yagmur hadisesinin ce-

reyan euigi lek gezegen, dunyamizdir. Bir an
dunyamizda bir yagmur nimeiinin ortadan kaldi-

nldigim dilsunursek -ki, ayelie de belirtildigi gi-

bi Yuce Allah buna kadirdir- o zaman dunyarun
bUiun degcrini ve anlamim yiiirdigini anlanz.
Cunku dunyaya deger ve anlam kazandiran sey.
hay ami. Su ise ajagidaki ayeilerden de anlas.ila-

cagi uzcre hayaiinkaynagidir.)

19. B ft vice c onun (yagmurun) saye-

sindc sizin yaranniza hurma bahceleri

ve tiziim baglan meydana getirdik.

Bunlarda sizin igin bircok meyveler
vardir ve siz onlardan yersiniz.

20. TOr-i SmS'da da yeti§en bir agac,

daha meydana getirdik ki, bu agac hem
yag hem de yiycnlcrin ekmegine kaiik

cdcceklcri (zeytin) verir.

21. Hayvanlarda sizin icin elbette ib-

retler vardir. Onlann kannlanndakin-
den (sutlerinden) size icjririz.Onlarda

sizin icin bircok faydalar daha vardir;

etlerinden de yersiniz.

22. Onlann Uzerinde ve gemilerde ta-

smirsimz.

23. Andolsun ki, Nuh'u kavmine gon-
derdik ve o: Ey kavmim! Allah'a kulluk

cdin. Sizin icin O'ndan baska bir tann
yoktur. HSla sakinmaz misimz? dedi.

24. Bunun uzerine, kavminin inkSrci

ileri gelenleri sOyle dediler: «Bu, tipki

sizin gibi bir bcscrolmaktan ba§ka bir

sey degildir. Size Usttin ve hSkim olmak
istiyor. Eger Allah (peygamber gon-
dermek) isteseydi, muhakkak ki melek-
ler gfindcrirdi. Biz gccmi§teki atalan-

mizdan bOyle bir sey duymadik.»
25. «Bu, yaJmzca kendisinde dclilik

bulunan bir kimsedir. Oyle ise, bir sure-

yc kadar ona katlanip bekleyin baka-

lim.»

26. (Nuh), Rabbim! dedi, beni yalan-

lamalanna kar§i bana yardim et!

27. Bunun uzerine ona §6yle vahyei-

lik: GOzlerimizin oniindc (muhafaza-
miz alttnda) ve bildirdigimiz §ekilde

gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de su-

lar cosup yukselmeye ba§layinca her
cinsten esjer halinde iki lane ve bir de,

icjerinden, daha once kendisi aleyhinde

huktim verilmi§ olanlann di§indaki ai-

lcni gemiye al. Zulmetmis. olanlarkonu-

sunda bana hie; yalvanna! Zira onlar kc-

sinlikle bogulacaklardir.
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28. Sen, yanindakilerle birlikte gcmt-

ye yerle§Uginde: «Bizi zalimler toplu-

lugundan kurtaran AUah'a hamdolsun*

de.

29. Ve de ki: Rabbim! Beni bereketli

bir ycrc indir. Sen, iskfln edenlerin en

hayirlisisin.

30. §uphesiz bunda (Nuh ve kavmi-

nin basindan gegenlerde) birtakim ib-

retlcr vardir. Hakikaten biz (kullanmizi

boyle) dcneriz.

3 1 . Sonra onlann ardindan bir ba§ka

ncsil meydana geiirdik.

32. Onlar arasmdan kcndilerine: «A1-

lah'a kulluk edin. Sizin O'ndan ba§ka bir

tannniz yoktur. HSJa AUah'tan korkmaz

misiniz?* (mesajtm iteten) birpeygam-

ber gonderdik.

(Bu ayeiic kcndisinin ve kavminin adi veril-

mcyen bu peygambcr, bazi (efsircilere gftre. Hud
(a.s.) veya Salih (a.s.)iir.)

33. Onun kavminden, kSfir olup

ahirele ula§mayi inkSr edcn vc diinya

hayatinda kcndilerine refah verdigimiz

varlikli kisjler: «Bu, dediler, sadece si-

zin gibi bir insandir, sizin yediginizden

yer, sizin igtiginizdcn icer.»

34. «Gcrcekten, sizin gibi bir be§ere

itaat ederseniz, herhalde ziyan edersi-

niz.»

35. «Size, Oldugtiniiz, toprak ve kc-

mik yigini halinc geldiginizde, mutlak

surclte sizin (kabirden) Qikanlacagim-

zi mi v8dediyor?»

36. «Bu size vSdedilen (oldukten
sonra yeniden dirilmek, gerqek olmak-

tan) cok uzak!»

37. «Hayat, §u diinya hayaumizdan
ibaretlir. (Kimimiz) olurtiz, (kimimiz)

ya§anz; bir daha dirillilccck de degi-

liz.»
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38. «Bu adam, sadccc Allah hakkinda

yalan uyduran bir kimsedir; biz ona
inanmiyoruz.*

39. O peygamber. Rabbim! dedi, bcni

yalanlamalanna kar§ihk bana yardimci

ot!

40. Allah §6yle buyurdu: Pek yakinda

onlar muilaka pi§m an olacaklar!

41. Nitekim, vukuu kacinilmaz olan

korkunc. bir ses yakalayiverdi onlan!
Kendilerini hcmen sel supriintusiine ce-

virdik. Zalimler toplulugunun cam ce-

henneme!

42. Sonra onlann ardindan ba§ka ne-

siller getirdik.
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43. Higbir ummct, ecelini ne one ala-

bilir. nc dc crtclcycbilir.

44. Sonra biz peyderpey peygamber-
lerimizi gflnderdik. Herhangi bir iim-

mctc peygamberlerinin geldigi her de-

fasinda, onlar bu peygamberi yalanladi-

lar; biz dc onlan birbiri ardindan yok ct-

lik ve onlan ibret hikfiyelerine donu§-
liirduk. Aruk iman etmeyen kavmin ea-

rn cehenneme!

45, 46. Sonra Syeilerimizle ve apagik

bir fermanla Musa ve karde§i Harun'u

Firavun'a ve ileri gclcnlcrinc gonder-

dik. Onlar ise kibire kapildilar ve ululuk

laslayan bir kavim oldular.

47. Bu yiizden dediler ki: Kavimleri
bize kolehk edcrken. bizim gibi olan bu
iki adama inamr miyiz?

48. Boylccc onlan yalanladilar ve bu
scbcplc hclSk cdilcnlerden oldular.

(47- ayet, ink art ilarm umumiycllc ifuic dil$-

tUkleri bir haiayi oriaya koymakladir: Geiceklen
onlai insana, yalmzca bu dilnyadaki mevkiine,

loplum i^indeki pozisyonuna gore deger verir-

ler. On)arm insan hakkinda basu gclen deger ol-

^Uleri makam ve mansipiir. Bbylece onlar, biza-

uhi insana, onun dusUncesinin ve inancinm kali-

leslne, sahip oldugu ahlaki ve insani vasiflanna

deger vcrmezler. 48. iyet bize gbsteriyor ki,

inkarcilarm bu yanli$ deger olculcrine dayana-

rak peygamber nakkinda vaidiklari hiiktlm, ka-
cinifmaz olarak kcndilcrini fclakelc gbtOrttr.)

49. Andolsun biz Musa'ya, belki on-

lar vola gelirler diye, Kitab^i verdik.
(Milfcssir Zemahscri'yc gbrc. ayctte «onlar»

zamiri ile kasdcdilcnler. Firavun ve es,raf lakimi

olmayip, Hz. Musa ile Filisiin'den Misir'a grtjen

Israifogullaridir. Zira Kitap. yani Tcvrat, Fira-

vun ve adamlarirun bogulmalanndan sonra vah-

yedilmi§tir.)

50. Mcryem oglunu ve annesini de

(kudretimize) bir alamct kildik; onlan,

yerle§meye elveri§li, suyu bulunan bir

tepeye yerle§tirdik.

51. «Ey Peygamber! Temiz olan $ey-
lerden yeyin; giizel i§ler yapm. Ben si-

zin yapuklannizi hakkiyle bilmekte-
yim.»

(PcyRamberiere ve onlarin sonuncusu olan
Hz. Munammcd'c yoncttilen bu hiiapian. inka-

rcilann kanaallchnin aksinc, peygamberlerin de
birer be$er oldueu ve onlar icin, Allah'in lutfu

olan gii/cl ve hcfal nziklardan yararlanmarun bir

kusur olmadigi, asil bnemli olan ve onlara yara-

$an seyin, iyi davranisjarda bulunmak. AJIah'a cn
giizel sekilde kutluk etmek oldugu anlas,ilmak(a-

dir.)

52. «§uphcsiz bu (insanlar) birlek
ummct olarak sizin ummctinizdir; ben
de sizin Rabbinizim. Oyle ise benden
sakinin» (denildi).

53. Ne var ki insanlar kendi aralann-

daki i$lerini parga parc.a bolduler. Her
gurup kendilcrindc bulunan (fikir ve
davrants) ile sevinip bOburlenmekte-
dirler.

54. §imdi sen onlan bir zamana kadar

gaflet ve sapikliklan ile basbasa birak!

55. 56. Samyorlar mi ki, onlara verdi-

fiimiz servet ve ogullar ile kendilcrinc

faydalar saglamak icin can atiyoruz?
Hayir, onlar i§in farkina varamiyorlar.

57. Rablerinc olan saygidan dolayi
kotiilUkten sakinanlar;

58. Rablcrinin ayetlerine inananlar,

59. Rablerine ortak tanimayanlar;
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60. Vc Rablcrinc dimccckleri igin

yapmakta olduklan isteri kalpleri gar-

parak yapanlar;

61. I§tc onlar, iyiliklcrc kosusurlar ve

iyilik igin yan$irlar.

62. Biz nig kimscyi giicumin yctligin-

den ba§kasi ile yukUmlil kilmayiz. Nez-
dimizde hakki stfyleyen bir kitap vardir

ve onlar haksizliga ugratilmazlar.

63. Hayir, onlann (o inkdrcilann)
kalpleri bu hususta cehSlei igindedir.

Aynca onlann bundan (bu §irk ve tnkd-

rcihklanndan) Oie binakim (kdtu) i§-

leri vardir ki. onlar bu islcri yapar durur-

lar.

64. En nihayei, refah ve bolluk igindc

olanlanru sikintiya (veya azaba) ugrat-

tigimizda, bakarsin ki onlar feryadi ba-

sarlar.

65. Bo§una sizlanmayin bugiin! Zira

bizden yardim gorcmcycccksiniz!

66. 67. Cunkii Syetlerim size okunur-

du da, siz, buna kar§i kibirlenerek arka-

nizi doner, geceleyin (Kdbe'nin etrafin-

da toplanarak) hczcyanlar savururdu-

nuz.

68. Onlar bu sozii (Kur'an'i) hig dii-

§unmediler mi? Yoksa kendilcrine, da-

ha Once gegmi§tcki atalanna gelmeyen
bir scy mi gcldi?

69. Yoksa Peygambcrlerini hcniiz ta-

nimadilar da bu ytizden mi onu inkSr
ediyorlar?

70. Yoksa onda bir cinnet oldugunu
mu sdyliiyorlar? Hayir; o, kendilcrine
hakki getirmi§tir. Onlann gogu ise hak-
lan ho§lanmamaktadirlar.

(Bu aycdcr gosieriyor ki inkarc ilarm Kur'an'a

sul cevirmclen ve Hz. Muhammed'in peygam-
berhgini kabul eimcmclcri hicbir hakli sebebe
dayanmamakiadir Zira onlar Kur'an Uzerinde
yclcrincc diisUnmusJerdi; ya da en azuidan. yelc-
rince dU$Unmck firsaiim bulmusjardi. Aynca,
Hz. Muhammed (s.a.)in lebligi. mesela alalari

Hz. Ismail'm lebligirun bir devami idi; yani on-
lar. Hak Dinj bUsbiiiun tanunaz dcgillcrdi. Rcsu
lullah'in dUrtlsl vc guvenilir bir insan oldugunu
pek ala bilirlerdi- akilh vc zekl oldugundan da
$Upheleri yoktu. Bununla beraber yinc dc inan-
miyorlardi. ciinkii hakian. yani dogrulukian, ger-

Scklcn vc diirUsiliikien hosjanmiyorlardi. Ken-
ileri hakka uyacaklan ycrae, hakki kendi arzu

ve isteklerine uydumiaya kalki§iyorlardi.)

71. Egerhak, onlann kOtii arzu ve is-

leklerine uysaydi, mutlaka grJkler ve yer
ile bunlarda bulunanlar bozulur gidcrdi.

Hayir, biz onlara san ve sereflerini ge-
liraik; fakal onlarkcndi scrcflerine sin
gevirdiler.

(MOfessuierin cogunluguna gtire aycueki san
ve §ereften maksat, buna vcsilc olan fcur"an'dir.

Nilekim, Islam'dan 6nce Araplarin hakimiyetie -

ri Yarunada'nin sinirlarini a$mazken. Kur'an-i
Kerim ve bu vilcc Kilab'in kendisine indigi Hz.
Muhammed, bu milleiin ismini ebedile§ujmckle
kalmami$, aynca Kur'an yoluna koyulan pek cok
millctlcri dc cihanin en biiyuk ummeilcrindcn bi-

ri olmak ^erefinc ulas,tirmi;ur.)

72. (Resulum!) Yoksa sen onlardan
birkarsjlik mi isliyorsun? Rabbinin vc-
recegi daha hayirhdir. O, nzik vcrcnle-
rin en hayirhsidir.

73. Gcrgek $u ki sen onlan dogru bir

yola gaginyorsun.
74. Ahirctc inanmayanlar ise, israria

yoldan gikmaktadirlar.
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75. Eger onlara aciyip da iginde bu-

lunduklan sikinliyi gidcrscydik, iyicc

korlc$crek azginliklannda direnirlerdi.

76. Andolsun, biz onlan sikjniiya dii-

surdiik de yinc Rablerine boyun egme-
diler, tazarru ve niyazda da bulunmu-
yorlar.

77. En nihayet uzerlerine, azabi cok
sjddetli bir kapi acugimiz zaman, bir de
bakarsin ki onlar orada §a§kin vc iimit-

siz kalmi§lardir!

78. O, sizin i^in kulaklan. gozleri ve
goniilleri yaratandir. Ne de az §ukrcdi-

yorsunuz!

79. Ve O, sizi yeryuzunde yaratip tii-

rctendir. Sirf O'nun huzurunda toplana-

caksimz.

80. Vc 0, ya§atan ve Cldurendir; ge-

cenin ve giinduzun degi§mesi O'nun
cscridir. HSla aklinizi kullanmaz misi-

mz!

81. Buna ragmen onlar, bncckilcrin

dedikleri gibi dediler.

82. Dediler ki: Sahi biz, oliip de bir

toprak vc kcmik yigini haline gclmi§-

ken, mutlaka yeniden diriltilecegiz 6yle

mi?

83. Hakikatcn, gcrck bizc, gcrcksc

daha once atalanmiza boyle bir vaadde

bulunuldu; (fakat) bu gec,mi§iekilerin

masallanndan ba§ka bir §ey dcgildir!

84. (Res&lum!) dc ki: Eger biliyorsa-

niz (soyleyin bakalim), bu dunya ve on-

da bulunanlar kime aittir?

85. «Allah'a aiitir» diyecckler. Oyle
ise siz hie dii$uniip tas.inmaz misimz!
de.

86. Ycdi katgoklcrin Rabbi, azamctli

Ars/in Rabbi kimdir? diye sor.

87. «(Bunlar da) Allah'indir» diye-

cckler. §u halde siz Allah'tan korkmaz
misimz! de.

88. Eger biliyorsaniz (soyleyin). hei

scyin melckfltu (miilkiyeti veydnetimi)

kendisinin elindc olan, kendisi her §eyi

koruyup kollayan, fakat kendisi korun-

mayan (buna muhtag olmayan) kim-
dir? diye sor.

89. «(Bunlann hepsi) Allah'indir»

diyecckler. Oyle ise nasil olup da biiyu-

ye kapihyorsunuz? dc.

(Bu aycllcrdcn afik^a anlasrtacagi iizere cahi-

liye devri Araplari ile onlarin kalintilari olan
inalci musriklcr, csascn Allah'in varligina ve
O'nun kainal u/.crindcki hakimiyel ve lasarrufu-

na inamyorlardt. Bununla bcrabcr, 83. ayetten
an]a$jlacagi iizere. Hz. Muhammcd'in risaletine.

onun icblig clligi Islam dinine ve Kur'an-i Ke-
rim'c inanmiyuTlardi. Ayrica. 82. ayeile tasrih

cdildigi gibi. o/elliklc dldiikien soma lekrar di-

nlmeyi yani ahiret gunilnli kabul elmiyorlardi.)
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90. Dogrusu biz onlara gergegi gctir-

di k. on] jr ise hakikaten yatancilardir.

91. Allah evlflt edinmemistir; O'nun-
la beraber higbir tann da yoktur. Aksi
lakdirdc her tann kendi yarattigiru sevk
ve idare eder ve mutlaka onlardan bin

digcrinc galcbc calardi. Allah, onlann
(mu§riklerin) yakijlirdiklan §eylerdcn

munczzehtir.
(GOrllldUgU gibi bu ayet lie, birden fa/la tann

inancinin, kainalin varolu;u ve i;leyis,indckj ni-

zamile ters dustugil ortayi konmu$(ur. Buna ep-

ic kainalin varfik ve nizamindaki mUkemmelitk.
Allah' in varlik ve birliginin bir ifidesi ve delili-

dir.)

92. Allah, gaybi da §eh5deii de bilen-

dir. O, mii§riklcrin ortak ko§tuklan sey-

lerden ?ok yiice ve mtinezzchtir.
(Gayb ve $ehadct. iki ayri bilgi alanini ifadc

cder. Gayb alanina giren malum ai, akil ve duyu
organlannin idrak gUcunll a$an, ancak bir kisim

kabiliyetlerin bir blclldc sezcbildikleri, bununla
beraber. en dogru bir $ckildc vahiy yolu ile bize

intikal eden bilgilcrdir. Esasen gayb alam. bilgi -

den ziyade bir iman alanidir. Nitckim Bakara
suresinin ba^inda da i^arei edildigi gibi, «Amen-
til»de ifadesini bulan iman esaslari hakkindaki

bilgilcrimiz. bu tur bilgilcrdir.

§ehadet ise, gaybin aksme. lecrilbe ve milja-

hede sahasina giren duyulur alcm ile bu ileme ait

c§ya ve olaylan ifadc cder.)

93, 94. (Resulum!) Dc ki: «Rabbim!
Eger onlara yoneltilen (ehdidi (dunyevi

sikinnyi ve uhrevi azabi) mutlaka bana
gostereceksen; bu durumda beni zalim-

ler toplulugunun iginde bulundurma
Rabbim!*

95. Biz, onlara ydnelttigimiz tehdidi

sana gosiermeye elbctte ki kadiriz.

96. Sen. kotUliigii en giizel bir tutum-

la sav. Biz onlann yaki§tirmakta olduk-

lan §eyi 50k iyi bilmekteyiz.

97. Ve de ki: Rabbim! §eylanlann
ki§kirtmalanndan sana siginmm!

98. Onlann yanimda bulunmalann-
dan da sana siginmm, Rabbim!

99. Nihayet onlardan (mii§riklerden)

birine oliim gelip camginda: «Rabbim!
der, beni geri gonder;*

100. «Ta ki bo§a gecjrdigim diinyada

iyi i§ (ve hareketler) yapayim.» Hayir!

Onun sOyledigi bu soz (bo$) laftan iba-

rcttir, Onlann gerisinde ise, yeniden di-

rilccekleri gu'ne kadar (suren) bir ber-

zah vardir.

(Sflzlukte *engcl* anlamma gelen «berzah*,

tilUm Ue ba^layip. yeniden dirilmeye kadar ge$en
sUreyi ifade eden dini bir terimdir.)

101 . SOra Uflcndigi zaman amk arala-

nnda akrabahk baglan kalmami§tir;

birbirlerini de arayip sormazlar.

102. Amk kimlcrin (sevap) tartilan

agir basarsa. i§te asil bunlar kurtulusa

crenlerdir.

103. Kimlcrin de tartilan hafif gelir-

se, amk bunlar da kendilerine yazik et-

mi§lerdir; (gunku onlar) cbcdf cehen-

nemdcdirler.

104. Ate§ yiizlerini yakar; orada su-

railan firkin ve gulling bir halde bulu-

nurlar.
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(Allah TcaJa, btiyiik bir nimel olan dilnya ha-

yauru $irklc. inkarcilikla ve kotillilkler i$leyetek

ge^irdikten soma. olilmiln deh$eli kar$isinda. i$

i$ien gecince uyanan, ancak cchcnncm a/abina

ugramakian kurlulamayan bedbahllara o zaman
ydneliecegi hiiabi ve onlarin acz ve iiiraflanni

;oyle ifade buyuruyor:)

105. Size Syctlcrim okunurdu da, siz

onlan yalanlardiniz degil mi?

106. Derlerki: Rabbimiz! Azginhgi-
miz bizi altetti; biz, bir sapiklar toplulu-

gu idik

107. Rabbimiz! Bizi buradan gikar.

Eger bir daha (ettiklerimize) doncrsck,

amk belli ki biz zalim insanlanz.

108. Buyurur ki: Alcaldikca alcahn

orada! Bana kar§i konu§mayin amk!

109. Zira kullanmdan bir ziimrc:

Rabbimiz! Biz iman cttik; 6ylc isc bizi

affet; bize aci! Sen, merhametlilerin en
iyisisin, dcmi§Icrdi.

110. i§te siz onlan alaya aldimz; so-

nunda onlar file alay etmeniz) size beni

ySdetmeyi unulturdu, siz onlara giilii-

yordunuz.

1 1 1. Bugiin ben onlara, sabrettikleri-

nin karsjhgini vcrdim; onlar, hakikaten

muratlanna erenlcrdir.

112. (Allah inkaralara) «Yeryuzun-
de kac yil kaldiniz?» diye sorar.

113. «Bir giin veya giiniin bir kismi

kadar kaldik. i§:e sayanlara sor» der-

ler.

1 14. Buyurur: Sadece az bir sure kal-

diniz; kc§kc siz (bunu) bilmi§ olsaydi-

niz!

115. Sizi sadccc bo§ ycre yaratligimi-

zi ve sizin hakikaten huzurumuza geri

geiirilmeyeccginizi mi sandiniz?

(Ayeiten de anlasriacagi Uzere, dUnyadaki btl-

iun canlilar ictnde vazife ve sorumluluk [a$iyan

yegane varhk insandir. Esasen insan hayatim an-

lamli kilan. ona deger kaian lemel tfzellik. insa-

mn bir va/ifc ve sorumtuluk varhgi olu$udur Bu
sebeple. vazifelcrini ihmal eden ve sorumsuz bir

hayat ya$ayan insan Iar, gercek anlamda ins aril ik

degcrini yilirmi; olurlar. Bu dUnyada bir kisim

insanlar. insanliginin geregi olan vazifcleri ih-

mal eimi$ ve bunlann sorumlulugundan kurlut

mu; olabilirlcr. Ancak, yukandaki ayet acikija

gosleriyor ki. ilahi sorumlulukian kurmlmak ve
Allah'm huzurunda hesap vermeklen kacmak hie

kimse icin mUmkUn degildir. Bunun aksini du

$unmck, ahlak ni/amim ve bu nizamin lemeli

olan mutlak adalcii inkar elmek sonucuna gonJ-

riir.)

1 16. Mullak hakim ve hak olan Allah,

cok yiiccdir. O'ndan ba§ka tann yoktur,

O, yiice Ar§in sahibidir.

117. Her kirn Allah ile birlikte diger

bir tannya taparsa, -ki bu hususla ilgili

hicbir delili yoktur- o kimsenin hesabi
ancak Rabbinin nczdindedir. §urasi

muhakkak ki kaTtrler iflah olmaz.

118. (ResMUm!) De ki: Bagi§la ve

merhamct ct Rabbim! Sen merhametli-

lerin en iyisisin.
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(24)

YiRMlDORDUNCU SURE
en-NUR

64 ayetten ibarei olan surenin lamami Mc-
dinc'dc nizil olmu$tur. «Nur ayeli* diye bilinen
35. ayeite Allah'in. gbklcri ve yen aydinlatan
nurundan bahscdildigi icin «Nur suresi« adini al-

mi$iir.

BismillShirrahmanirrahim

1 . (Bu) Bizim inzSl etiigimiz ve (hii-

kiimlerini uzerinize) farz kildigimiz bir

suredir. Belki dusuniip Ogiit alirsimz di-

ye onda agtk secik Syetlcr indirdik.

2. Zina edcn kadin ve zina eden er-

kekten her birine yiiz sopa vurun; Al-

lah'a ve ahirct guniine inaniyorsaniz,

Allah'in dininde (hukumlerini uygular-

ken) onlara aciyacaginiz tutmasin. MCi-

minlcrden bir gurup da onlara uygula-

nan cezaya sahit olsun.
(Islam hukuk dilinde bu cezalandirma 5.ckline

«had» denir, Ayeiie emredilcn bu uygulama yal-

mz bekar olup da zina edenler icindir. Eger cvli

bir erkck vc kadin zina elmtsjerse, buna «Tecm>*
cezasi tatbik cdilir.)

3. Zina eden erkek, zina eden veya
mu§rik olan bir kadindan baskasi ile ev-

lenmez; zina eden kadinla da ancak zina

eden veya mu§rik olan erkek evlenir.

Bu, muminlerc haram kilinmisjir.
(lslam'da musrik kadin ve etkckle cvlenmek

Qaiz degildir ve boyle bir nikah akdi ge^crsizdir
Ayeue. zina eimij mlislumanla evlenmenin cir-

kinligi de belirtilmi$ oldugu kabul cdilmckle bir-

likte, ayeiin nilzul sebebi ve digcr dclillcr dikkaic
ahnarak, Islam alimlerinin cogunlugunca boylc
bir nikah akdinin gcccrli olduguna hukmedil-
mi$iir.)

4. Namuslu kadinlara zina isnadinda
bulunup, sonra (bunu isbat icin) dOri

$ahit gcliremcyenlere seksener sopa
vurun ve artik onlann §ahiUigini hicbir

zaman kabul ctmeyin. Onlar tamamen
gunahkSrdirlar.

5. Ancak bundan sonra levbe edip is-

lah olanlar miisiesnadir. Allah cok ba-

gi§layici vc merhametlidir.

6. 7. E$Ierinc zina isnadinda bulunup
da kendilerinden ba§ka §ahitleri olma-
yanlara gelince, onlann her birinin §a-

hiiligi, kendisinin dogru soyleyenler-

den olduguna dair don defa Allah adina
ycmin ederek §ahitlik etmcsi, besjnci

defa da, cger yalan soyleyenlerdcn isc

Allah'in lanetinin kcndi iizerine olmasi-

ni dilemesidir.

8, 9. Kadinin, kocasinin yalan sOyle-
ycnlerden olduguna dairdfcrt defa Allah
adina yemin vc §ahitlik etmesi, besjnci
defa da, eger (kocasi) dogru sfiyleyen-

Icrden ise Allah'in gazabinin kcndi iize-

rine olmasini dilemesi kendisinden ce-
zayi kaldinr.

(Son dt)ri aycttcki uygulama, Islam aile huku-
kunda «lian» terimi ile ifadc cdilir. Kanswin zina
sucu isjedigini iddia eden bir koca, eger iddiasiru

isbai icm dori $ahii gclircmezse, kan ve koca ha-
kim huzuruna celbeoilerek liana davel cdilir Her
iki taraf da dogruluklarim bu ifadclcrlc bcyan
cdcrlersc. erkek ifiira (kazf) cezasindan, kadin da
zina cezasindan kuriulur vc bu sckilde evlilik ba-
gi sona crcr.)

10. Ya Allah'in size bol liitfu ve mer-
hameti bulunmasaydi ve Allah, tevbe-
leri kabul eden hiikum vc hikmei sahibi

olmasaydi (hatiniz nice olurdu)!
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\\. (Peygamber'in e§inej bu agir ifli-

rayi uyduranlar§uphcsiz sizin icinizden

bir guruptur. Bunu kendiniz icjn bir kfj-

liiliik sanmayin, aksine o, sizin icin bir

iyiliktir. Onlardan her bir kisjyc, giinah

olarak ne isjemi§se (onun karftligi ce-

za) vardir. Onlardan (eleba$lik yapip)
bu gunahin buyuklugunU yiiklenen
kimse icin de c,ok huyuk bir azap var-

dir.

(Bu vc djdgid jki 9 ayelin uizalinc scbcp leskil

cdcn ve «ifk untfa) hadisesi* diye bilinen olay
kisaca sdylfdir: Hz. Peygamber'in bir askeri se-

ferine Hz, Aisc dc katilmisu. Um^ie bir ara H/
Aisc ihtiyaciru gidermek ic,in cckildigi bir kose-
dc gcrdanligini dus.tirmUs,. sonra bunun farkina
vararak aramaya giimisii Bu arada. birlik Hz.
Aise'yi devesinin Usiundeki hevdec adi vcrilcn
kapaii, yuvarlak ve iisiii kubbeli kafesi i^undc sa

qarak konaklama yerinden aynldigi i^in Hz.
Aise orada kaldi. Otduyu gcriden lakip elmckle
gdrevli bir zat, Hz. Aise'yi alarak birlige yeiis.iir-

di. Ic,lcrinde milnafiklarin dnde gelenlerinden
Abdullah b. Ubeyy'in de bulgndugu birkac kisi,

bu hadiseye dayanarak Hz. Ai;e He onu birlige

yeti$iiren kisi arasinda iliski cereyan ettiei ifiira-

siru uydurdular. Bu ifiira Hz. Peygamber i olduk-
ca Uzmiisrii. Bu sirada zalen rahaisiz olan Hz.
Aise. hakkmda boyle bir ifiira uyduruldugunu
bir mUddet sonra ftgrcnmis^ vc biiyiik bir izdiraba

bogulmu§; artik, kcndisi gibi kedcrli olan ailesi-

ne, babasi Hz. Ebubekir (r.a.)'in evme eitmeyi
icrcih etmisu. Bu arada Hz. Peygamber (s.a.) za-

man zaman Hz. Ebubekir'in evine giderek, onlar-
dan Hz. Aise'nin sihhatini, hal ve haUrim sorardi.

Isle yinc boyle bir ziyarei sirasinda ve ifiira ola-

yirun vukuundan lakrihen bir ay sonra Aise vali-

demizin masumiyctini ifadc cdcn bu ayciler in/il

buyuruldu:)

12. Bu iftirayi i§ittiginizde erkek ve
kadin mUminlerin. kendi vicdanlan ilc

husniizanda bulunup da: «Bu, apagik bir

iftiradir» dcmeleri gerekmez miydi?
13. Onlann (iftiractlann) da bu ko-

nuda dort $ahit getirmelcri gerekmez
miydi? Madcmki §ahitler getiremedi-
ler. Oyle ise onlar Allah nczdindc yalan-

cilann ta kendisidirler.

14. Egcr diinyada ve ahirelie AUah'm
lutuf ve merhameti ustiintizde olmasay-
di, icine daldiginiz bu iftiradan dolayi

size mullaka biiyiik bir azap isabct edcr-

di.

15. Qunkii siz bu iftirayi. dilden dile

birbirinize akianyor, hakkinda bitgi sa-

hibi olmadiginiz §cyi agizlannizda ge-

veleyip duruyorsunuz. Bunun Onemsiz
oldugunu saniyorsunuz. Halbuki bu.
Allah katinda cok biiyiik (bir sue) tur.

16. Onu duydugunuzda: «Bunu ko-

nu§up yaymamiz bize yaki§maz. H3s2!
Bu. cok biiyuk bir iftiradir» demeli ae-
gil miydiniz?

17. Eger inanmis. insanlarsaniz, Al-
lah, bir daha buna benzer tutumu lekrar-

lamaktan sizi sakindmp uyanr.
18. Ve Allah ayetleri size acikliyor.

Allah, (isin if yuziinu) gok iyi bilir, hu-
kum ve nikmct sahibidir.

19. inananlar arasinda cirkin seylerin
yayilmasini arzulayan kimseier icin
diinyada da ahirette de c,etin bir ceza
varair. Allah bilir, siz bilmczsiniz.

20. Ya sizin iistunUze AHah'in liituf

ve merhamcii olmasaydi. Allah cok §cf-

kaili ve mcrhamelli olmasaydi (haliniz
nice olurdu)!
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21. Ey iman edcnlcr! §cytanin adim-
lanni takip etmcyin. Kim §eytanin

adimlanm takip ederse, muhakkak ki o,

edepsizligi (yuzkizartici suqlari) ve kO-

tuliigu cmrcdcr. Egcr iisttiniizdc Al-

lah'm liiiuf ve merhameti olmasaydi,

icinizdcn hicbirkimse asla tcmizc cika-

mazdi. Fakat Allah ditedigini anndinr.

Allah i§itir ve bilir.

22. iginizden faziletli ve servet sahibi

kimseler akrabaya, yoksullara, Allah

yolunda gog cdcnlcre (mallarindan)
vermeyeceklerine yemin eimesinler;

bagi§lasmlar; feragal gostersinler. Al-

lah'in sizi bagi§lamasini arzulamaz mi-

simz? Allah cok bagi§layandir, 50k
mcrhamctlidir.

(Hz. Ai$c'yc iflira edenlerden biri de. Hz.

Ebubekir'in, himayesini ve bakimini tizerine al-

digi Mistah adh bir lci$i idi. Bu hadise Uzerine Hz.

Ebubckir. bii daha bu adam a maddi yardimda
bulunmayacagina dair yemin elli. I$le, mufessir-

lerc gbre. yukaridaki ayeiie hem Hz. Ebubekir
(r.a.)'in faziletine i$aret edilmekte, hem de ona ve

digcr muminlcrc, Allah nzasi 19111 yapagetdiklcri

yaidimlari kcsmcmclcri cigilllenmekledir.)

23. 24. Namuslu, kbtuluklerden ha-

bcrsiz mumin kadinlara zina isnadinda

bulunanlar, diinya ve ahirette laneilen-

mi§lerdir. Yapmi§ olduklanna, dillcri,

ellcri vc ayaklannin, alcyhlcrinde §ahit-

lik edecegi giin onlar igin 50k biiyiik bir

azap vardir.

25. O giin Allah onlara gercek cezala-

nni tastamam verecek ve onlar AUah'in

apagik gcrcck oldugunu anlayacaklar-

dir.

26. KOtii kadinlar k6tii erkeklere, kO-

rii erkckler ise kOtii kadinlara; temiz ka-

dinlar tcmiz erkeklere, lemiz erkckler

de temiz kadinlara yara§ir. Bu sonuncu-
lar, (iftiractlartn) sbylediklerinden cok
uzaktirlar. Kcndilcri icjn bagi§lanma vc
giizcl bir nzik vardir,

27. Ey iman edcnlcr! Kcndi cviniz-

den ba§ka evlere, geldiginizi farkettirip

(izin altp) ev halkma selam vermedikce

girmeyin. Bu sizin igin daha iyidir. her-

haldc (£unwj du§unup anlarsiniz.
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28. Orada higbirkimse bulamadmiz-

sa, size izin verilinceye kadaroraya gir-

mcyin. Eger size, «Geri donun!» deni-

lirse, hemen donun. Qiinkii bu, sizin igin

daha nczih birdavrani§ur. Allah, yapti-

ginizi bilir.

29. Iginde kendinize ait e§yanm bu-

lundugu orurulmayan evlere girmcniz-

de herhangi bir sakinca yoktur. Allah,

sizin agiga vurduklanmzi da, gizledik-

lerinizi dc bilir.

30. (Resulumf) Miimin erkcklerc,

gdzlerini (harama) dikmcmclcrini, lrz-

lanni da korumaJanni sOyle. ^linkii bu,

kcndilcri i$in daha icmiz bir davram§tir.

§iiphesiz Allah, onlann yapmakta ol-

duklanndan habcrdardir.

31. Miimin kadmlara da sOyle; GOz-
lerini (harama bakmaktan) korusunlar;

namus ve iffetlerini esirgesinler. Gorii-

nen kisimlan mustcsna olmak tizere, zi-

ncilcrini te§hiretmesinler. Ba§ Onuleri-

ni. yakalannm uzcrine (kadar) ortsiin-

lcr. Kocalan, babalan, kocalanmn ba-

balan, kendi ogullan. kocalanmn ogul-

lan, erkek kardesteri, erkek kardc§lcri-

nin ogullan, kiz kardesjerinin ogullan,

kendi kadinlan (miimin kadinlar), elle-

rinin aJunda bulunanlar (ktileleri), er-

keklerdcn, ailenin kadinina schvet duy-

mayan hizmeici vb. tSbi kimseler, yahut

henuz kadmlann gizli kadinlik hususi-

yetlerinin farkmda olmayan cocuklar-

dan ba§kasina zinctlcrini gostcrmcsin-

lcr. Gizlemekte olduklan zinetleri anla-

§ilsm diyc ayaklanm yerc vurmasinlar

(Dikkatleri iiierine gekecek tarzda yti-

riimesinler). Ey miiminler! Hepbirden
Allah a tcvbc cdiniz ki kunulusa crcsi-

niz.

(Yukaridaki aycuc kadinlaxa. leshir etmeleri

yasaklanan «zinei»ien maltsadin ne oldugu ko-

nusunda farkh goru$ler vardir; Bir gdrttse gSre

bu zineiien maksai. kilpc. bilc/ik, yu/.uk vc ger-

danlik gibi stis lakilan ile surme. kina gibi $eyler-

dir. Ru yoruma gtire bu tiir zinel esyasinm beden-

de testori kadinlar i?in haramdtr. Elbise de zinel

olmakla bcrabei, gizlcnmesi mtimkiin olmadigi
Kin ayetic digcrlcrinden islisna edilmi§lir. An
cak. daha kuvvetli bir goriise gore ayetieki -zi-

nel* labiri, kadinin viteudunu ifade eder ki, buna
gore yasaklanan. siis c^yalanmn (cs.hiri degit, vU-

cudun ie$hiridir. Bu yasaklamadan islisna cdilcn

«gortlnen kisim» ise. kadmin yilzti. elleri ve -bir

goni$e gdre- ayaklandir.)
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32. Aranizdaki bckSrian, kolcleriniz-

den ve cariyelerinizden elverisji olanJa-

n cvlcndirin. Egcr bunlar fakir isclcr,

Allah kendi liiifu ile onlan zenginlegli-

rir. Allah, (lutfu) geni§ olan ve (her §e-

yi) bilendir.

33. Evlcnme imka^iini bulamayanlar

ise, Allah, lutfu ile kendilerini varhkli

kilincaya kadar iffetlerini korusunlar.

Ellerinizin alunda bulunanlardan (ko-

leler ve cariyelerden) mukSiebe yap-

mak isteyenlerle, eger kendilerindc bir

hayir (kahiliyet ve gttvenilirlik) gOrii-

yorsaniz, hemen miikStebe yapin. Al-

lah'in size vermis, oldugu malindan siz

de onlara verin. Diinya hayatimn gecici

mcnfaaUcrini clde edeceksiniz diye, na-

muslu kalmak istcyen cariyelcrinizi

fuh§a zorlamayin. Kim onlan zor alun-

da birakirsa, bilinmelidir ki zorlanma-
lanndan sonra Allah (onlar iqin) cok
bagislayici ve merhametlidir.

(Mukaiebe. kble veya cariye ile efendisi ara-
sinda yapilan bir akid olup, bu akidde kble veya
cariye, belli bir bcdcl bdedigi lakdirde efendism-
den, kendisine hiirriyetini vermesini istcr veya
ayni Icklifi efendisi ona yapar. Uzerinde anla§-
maya vardan bu bcdcl hazir ise kble bu bedeli he-
menbdemek, degilse, efendisinin kendisine la-

mdigi bir sure icindc tcmin eitikten sonra bde-
mek $artiyla hurriyciinc kavusur.

Yukandaki aycite, • Allah m size vermis, ol-

dugu malindan siz de onlara verin* buyurulmak-
la, lnsamn eltndeki malin asil sahibinin Allah ol-

dugu, su halde Allah'in malindan kole ve cariye-
lere dc vermck surciiylc onlann hUrriyele kavus.-

malarini kolaylas^irmanin dini, ahlaki ve iciimaj

bir vazife oldugu orlaya konmaktadir. Bu vazife.

Islam'ui, asirlarca uygulanagelen ve bir cirpida
lasfiycsi mumkiln olmayan kblelik mtiessesesini
oriaaan kaldirmak icin almis, oldugu bir dizi led-

birden bindir.)

34. Andolsun ki biz size (gerekeni)
agik agik bildiren Syetler, sizden once
ya§ayip gitmis. olanlardan Omekler ve
takvfiya ula§mis. kimsclcr icin fjguiler

indirdik.

35. Allah, goklcrin ve yerin nurudur.

O'nun nflrunun lemsili, icinde lamba
bulunan bir kandillik gibidir. O lamba
krisial bir fanus i^indedir; o fanus da
sanki inciye benzer bir yildiz gibidir ki,

doguya da, batiya da nisbet edilemeyen

miibarek bir agagtan, yani zeylinden
(cikan yagdan) tutu§turulur. Onun ya-

gi, nercdeyse, kendisine ate§ degmesc
dahi i§ik verir. (Bu,) ntir iisliinc nQrdur.

Allah diledigi kimscyi nuruna eri§tirir.

Allah insanlara (i$te boyle) temsiller

getirir. Allah hcr§cyi bilir.

(Allah'in nur olmasirun manasi. btttiin alemin
vc alemdeki biiiun hissi nurlarin ve idrak edici
guclerin yaraiicisi vc icai cdicisi olmasidir. $u
naldc, nurd an as il umulan aydinlalma. acjga ci-

karma, iccelH ve inki$af m analarmin temeli,
nurdan ve nuru aland an cok, nuru yapip yaratana
ailolacagi icin «Nur» ismi Allah'a daha"layikur.
Ancak, bundan dolayi nuru yaraiana "Nur* de-
nilmesi. lisan bakimindan hakikaL degii, mecaz-
dir.)

36. (Bu kandil) birtakim cvlerdedir

ki, Allah (o evlerin) yiicelmesinc ve ig-

lcrindc isminin anilmasina izin vermi§-

tir. Orada sabah ak§am O'nu (dyle kirn-

seler) tesbih eder ki;
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37. Onlar, ne ticaret nc dc ali§-veri§in

kendilerini Allah'i anmaktan, namaz
kilmaktan ve zckat vermekten ahkoya-
madigi insanlardir. Onlar, kalplcrin ve
gozlerin allak bullak oldugu bir gtinden

korkarlar.

38. Qtinku (o giinde) Allah, onlan
yapuklanmn en giizcli tic mukSfailan-

diracak vc lutfundan onlara fazlasiyla

vcreceklir. Allah, diledigini hcsapsiz n-

ziklandinr.

39. inkflr cdcnlere gelince, onlann
amelleri, issiz collerdcki scrap gibidir ki

susayan onu su zanncdcr; nihayei ona
vardiginda orada herhangi bir §ey bula-

mami§, ustelik yaniba§inda da (inan-

madigt, kendisinden sakinmadigi) Al-

lah'i bulmu§tur; Allah ise, onun hesabi-

ni tastamam gbrmu§Uir. Allah hesabi

$ok gabuk gOriir.

(Lman. ins anin hayalma vc bu hayai suresince

sarfctligi gayrcilcrc. yapmi| oldugu i$lere bir

mana ve dcger kaian yegane amildir. C.ikkti ina-

nan insan, btilun ameilcrini, faaliyetlerini uslttn

bir gayc icin, Allah nzasi i^in yapar; Ustiin bir la-

limaia. Allah'in emir vc yasaklartna uygun ola-

rak yapar; nihayei yapugiher i$ten dolayi ince bir

hesap verecegi kaygi vc disiplini icindc yapar.

Halbuki inancsiz insanlarin faaliyeilen. bu iman
vc sorumluluk disiplirunden yoksun oldugundan
-ayetie de vcci/. bir tesbih ile ifade buyuruldugu

gibi- bo;, dcgersi/ vc anlamsiz bir mcs,guliyetler

yiginindan ibarci olmakla kalmaz, fazla olarak

sahibini agir bir sorumluluk vc hesabui aluria so-

kar.)

40. Yahut (o kafirlerin duygu, diqiin-

ce ve davraniflan) engin bir denizdeki

yogun karanliklar gibidir. (oyle bir de-
niz) ki, onu dalga iisiiine dalga kaph-
yor; usiunde de bulut... Birbiri ustiine

karanliklar... insan, clini c_ikanp uzaisa,

ncrcdcysc onu dahi goremez. Bir kim-
seye Allah nur vcrmcmi§se, artik o kim-
senin aydinltktan nasibi yoktur.

(Bu aycl dc kafirlerin imansr/Jik buhranlanru.

engin bir denizde bo$ulmak tehlike&iylc karji

karvya bulunan insanin haline bcnzcliyor. Ok-
yanuslarin dogru dunJsi bilinmedigi. diplerinin

ke§fcdilmcdigi, bir yerde ve zamanda Kesulul-

lah'in leblig etligi bu ayct, okyanuslanndipEcrin-
deki farku karardik labakalardan bahseimekie ve
Kur'an muci/.csine ayn bir delil ie$kil eimekte-

dir.)

41. Goklcrde ve ycrdc bulunanlarla

dizi dizi ku§lann Allah'i tesbih ettikleri-

ni gOrmez misin? Her bin kendi duasiru

ve tcsbihini (6grenmi§) bilmi§iir. Al-
lah, onlann yapmakta olduklanni hak-

kiyle bilir.

42. GOklcrin ve yerin miilkii AJlah'm-

dir, ddnu§ de ancak O'nadir.

43. Gormcz misin ki Allah bir lakim
bulutlan (gikarip) suruyor, sonra onla-

n bir araya gctirip iisiiisie yigiyor. i§ie

gOriiyorsun ki bunlar arasindan yagmur
cjkiyor. 0, gtiktcn, oradaki daglardan

(daglar buyuklugunde bulutlardan)
dolu indirir. Anik onu dilediginc isabct

etlirir; dilediginden dc onu uzak tutar;

(bu bulutlann) §im§eginin panltisi ne-

redcyse gozlcri alir!
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44. Allah, gece ile giinduzii birbirine

ccviriyor.§uphesiz bunda basiret sahip-

leri icjn muUak bir ibret vardir,

45. Allah, her canhyi Sudan yaranx

I§te bunlardan kimi kami iisliinde siiru-

nilr, kimi iki ayagi iisliinde yu'rur, kimi

dOrt ayagi iisliinde yiiriir... Allah dilcdi-

gini yaratir; §uphcsiz Allah her seye ka-

dirdir.

46. Andolsun biz (bilmediklerinizi

size) agik secik bildiren Syctlcr indir-

dik. Allah, diledigini dogru yola iletir,

47. (Ban insanlar;) «AUah'a ve Pey-

gamber'e inandik ve itaat ctiik» diyor-

lar; ondan sonra da ic,lerinden bir gurup

yiiz geviriyor. Bunlar inanmis, degillcr-

dir.

(Bu ayct gdslcrmekledir ki suf lisanen «A1-

lah'a ve Peygambcr'c inandim* demek, mtimin

olmak icin yeierli ve gecerli degildir. Bu,

mUnafiklarin tuiumudur, Muminler isc, dilleri

ile sctyledtklerinc kalbcn de inarur; aynca ibadei-

leri ve her lurlU davrani$lan ile imanlarini isbat

ve te'yid ederler. Imam Gazali'nin dedigi gibi.

amelsiz miimin. bUlUn hayati TaaliyeUeri dur-

mq, sadccc nefcs ahp vermekle cantilik emaresi

gosteien komadaki insan gibidir. Bunun ya$adi-

gi hayaim kiymeli ne ise. ibadeuen ve gU/cl dav -

rani$lardan yoksun kimsedeki imarun kiymeti dc

odur. Aynca, hakiki mllminin bir diger bzelligi

de, kar§ita$Ugi her meselede, her anla$mazlikta,

Allah ve Rcsuluniin hukmu nc isc ona razi olmasi
ve gdniil ho§lugu ile ona uymasidir. Bunun aksi-

ne davranmak, mUtcakip aycttc de i$aret buyu-
ruldugu gibi mUnafiklarin i$tdir.)

48. Onlar, aralannda hiikiim vermesi

ic,in Allah'a vc Peygambcr'c gagmldik-

lannda, bakarsin ki icjerinden bir kismi

yiiz cevirip donerler.

49. Ama, eger (Allah ve Res&lunun
huhnettifci) hak kcndi lehlerine ise, ona

boyun cgip gclirler.

50. Kalplerinde bir hasialik mi van
yoksa §iiphe icjnde midirler, yahut Al-

lah ve Resuliinun kendilerine zuliim ve
haksizlik edecegindcn mi korkuyorlar?

Hayir, asil zalimlcr kendileridir!

51. Aralannda hiikiim vermesi ic,in

Allah'a ve Resuliine davct cdildiklcrin-

dc, miiminlcrin stizii ancak «I§ittik ve
iiaal cttik» dcmclcridir. i§te asil bunlar

kurtulus.a erenlerdir.

52. Her kirn Allah'a ve ResQIOne itaat

eder, Allah'a saygi duyar ve O'ndan sa-

kimrsa, i§ie asil bunlar mutluluga eren-

lerdir.

53. (Munafiklar), sen hakikaten ken-

dilerine emrcttigin takdirde mutlaka
(savasa) Qikacaklanna dair, en agir ye-

minleri ile Allah'a yemin ettiler. Dc ki:

Ycmin clmcyin. iiaatiniz malflmdur!
Bilin ki Allah, yaptiklannizdan haber-

dardir.
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54. De ki: Allah'a itaat edin; Peygam-

bcr'c de itaat edin. Eger yiiz cevirirscniz

§unu bilin ki, Peygambcr'in sorumlulu-

gu kendisine yuklencn (teblig gdrevini

yapmak), sizin sorumlulugunuz da size

yiiklenen (gorevleri yerine getirme-

niz)6ir. Egcr ona itaat ederseniz, dogru

yolu bulmus, olursunuz. Peygamber'e

du$en, sadece agik-segik duyurmaktir.

55. Allah, sizlcrden iman edip iyi

davrani$larda bulunanlara, kendilcrin-

den dncckilcri sahip ve hakim kildigi

gibi onlan da yeryuzune sahip vc hakim
kilacagini, onlar igin begenip sectigi di-

ni (Isldm't) onlann iyiligine ycrlc§tirip

koruyacagim ve (gecirdikleri) korku

donemindcn sonra, bunun yerine onlara

giiven saglayacagini v£deiii. Qiinkti on-

lar bana kulluk ederler, higbir seyi bana

e§ tutmazlar. Artik bundan sonra kim
inkSr ederse. i§te bunlar asil biiyuk gii-

nahkSrlardir.

(Bu ayei, bzel otaiak. Hz. Peygamber (s.a,) ta-

rafindan Islam'in teblig edilmeyc bajlandigi de-

virde henilz 90k zayif ve magdur durumda bulu-

nan mUslumanlarin bir /.aman soma mU^rikleri

allcdcrek hakitniyeti ele alacaklanm mujdele-

mekte; gencl olarak da. -Enbiya suresinin 105.

ayeii milnascbcuylc i$arei cditdigi gibi- inkarci-

hgin. kbttilUgUn ve her tiirlil balilin anzl oldugu-

nu; inancin, iyiligin, guzelligin ve hakkin cemel

ve ger9ek hayai kanunu oldugunu ifade eunckle;

bdylece. bay.) /.amanlarda inkarcihgin ve kottilu-

giln yayginla$mi$ olmasina bakarak ilmilsizlige

vc ktitumserlige kapilmanm dogru olmadigini

ortaya koymakladir.)

56. Namazi kihn; zekflu verin; Pey-

gamber'e itaat edin ki merhamct goresi-

niz,

57. inkSredcnlcrin, yeryiiziinde (Al-

lah't) aciz birakacaklanru sanmayasin!

Onlann varacagi yer cchennemdir. Nc
kOtii vans, yen!

58. Ey muminler! Ellerinizin altinda

bulunan (kole ve cariyeleriniz) ve igi-

nizden henuz ergenlik cagina girmcmis.

olanlar, sabah namazindan Once, 6glc-

yin soyundugunuz vakil ve yatsi nama-

zindan sonra (yaninua gireceklerinde)

sizden uc defa izin istcsinler. Bunlar,

mahrem (kapanmamt§) haldc buluna-

bileceginiz ttg vakittir. Bu vakitlerin di-

§mda ne sizin icin ne de onlar igin bir

mahzur yoktur. Birbirinizin yanina gi-

ripQikabilirsiniz. i§tc Allah SyeUeri size

boyle aciklar. Allah, (her§eyi) bilendir,

hukum ve hikmet sahibidir.

(Bazi tefsirlerde. bu ayeun inmesinc scbep

ic$kil eden olay kisaca $oyle naklediiir: Hz. Pey-

gamber, bir ogle vakli Miidlic adli bir sahabiyi

gtindcrerck Hz. Omer'i huzuruna cagirdi. Mud-
Hc. Hz. Omcr'in odasina izinsiz girmi$ti. Oysa
Omer (r.a.) uyuyordu ve muhiemclcn Uzeri acil-

mi$ti. Uyartildiginda Omer'in cam sikiimis vc

gonlundcn, «Kc;kc boyle zamanlarda izinsiz

girmek yasaklansa!* s.ek)inde bir lemenni gec-

mi^ti. Resulullah (s.a.)'m huzuruna vardiginda

yukaridaki ayeiin henuz inmis, oldugunu ogre-

nen Omer, Allah'a hamdciti.)



nOrsGresi Cu? IS. Sure. 24

59. C°cu^anniz ergenlik vagina gir-

diklcrindc, kcndilerinden oncekiler

(buyiikleri) izin istcdikleri gibi onlarda
izin istesinler. l§te Allah, ayetlerini size

boyle aciklar. Allah alTmdir, haktmdir.

60. Bir nik§h urnidi beslemeyen, co-

cukian kesilmi§ ya§h kadinlann, zinci-

lcri (yabanct erkeklere) ie§hir etmeksi-

zin (bazi) elbiselcrini cikarmalannda
kendilcrinc bir vebal yoktur. iffetli dav-

ranmalan kcndilcri icin daha hayirlidir.

Allah i§itendir, bilendir.

(Bu .-; iirc n m 3 1 . ayeiinde kadinlar icm brttin-

menin gereklibgi ve bunun nc $ekildc vc kimlcre

kar$i otacagi. lsiisnalar verilmek suretiyle belir-

lilmijti. Aynca nrada <«zinei» tabirinden ne kas-

dedildigi hakkinda tefsircilerin gtiru$lerinc dc
kisaca yer verilmi$ti.

Kadmin. kocasina gilzel gbrUnmek ifin siis-

lenmesi ve aijilmasi dincn milbah. haiia lavsiye-

ye §ayan gdrillrnu$rtlr. Ancak. ozellikle 3 1 . ayet-

te siralanan yakinlar difinda kalan yabanci er-

keklere gilzel goninmck i^in suslcnmck, husu-

siyle acihp sasilmak, gen^ olsun ya$h olsun. bU-
tiln mOslUman vc hUr kadinlara haramdir. Bu-
nunla beraber, yukaridaki aycttc ya§h kadinlann
da diger kadinlar gibi davranmalari lavsiye edil-

mekle birlikte, giyim ve Ortlinme hususunda on-
lara, belli §ar(lara bagh olarak daha serbest hare-

ket elme imkani geiirildigi goriJlmeklcdir. Bu
ruhsai. ya$li kadinlann kadinlik cazibclcrini ar-

tik buyiik blfUdc kaybcimi§ olmalarindan ve bir

mefsedeie yol acmalari ihiimalinin oriadan kalk-

mi$ bulunmasindandir.)

61. AmSya giicliik yoktur; iopala

giicliik yoktur; hastaya da giicliik yok-
tur. (Bunlara yapamayacaklan gorev
yiiklenmez, yapamadiktarindan dolayi

giinahkdr olmazlar.) Sizin icjn de, ge-

rck kendi cvlerinizden, gerekse babala-

nnizin evlerinden, annclcrinizin evle-

rinden, crkek kardesjerinizin evlerin-

den, kiz karde§lerinizin evlerinden, am-
calannizin evlcrindcn, halalanruzin ev-

lerinden, dayilanmzin evlcrindcn, tey-

zclerinizin evlerinden, veya anahtarla-

nm uhdcnizdc bulundurdugunuz yer-

Icrden, yahut dosilannizm evlerinden
yemenizde bir sakinca yoktur. Toplu
halde veya ayn ayn yemenizde dc bir

sakinca yoktur. Evlere girdiginiz za-

man, Allah tarafindan miibarek ve pek
giizcl bir ya§ama dilegi olarak kendini-

ze (birbirinize) selSm verin. i§tc Allah,

diisiiniip anlayasiniz diye size §yetlcri

boyle aciklar.
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62. Miiminlcr, ancak Allah'ave Resti-

liine gOniilden inanmis. kimsclcrdir.

Onlar, o Pcygambcr ile ortak bir i§ iize-

rindeyken ondan izin istcmcdikgc bira-

kip gitmczlcr. (ResUlumf) §u senden
izin isieyenJer, hakikatcn Allah'a ve
Resuliinc iman ctmi§ kimselerdir. Oyle
isc, bazi i§lcri icjn senden izin istedikle-

rinde, sen de onlardan diledigine izin

ver; onlar icjn Allah'ian bagi§ dile; Al-

lah magfiret edicidir, merhamctlidir.

63. (Ey muminlerf) Peygamber'i,
kendi aranizda birbirinizi gagmr gibi

gagirmaym. ic,inizdcn, birini siperedi-

ncrck sm§ip gidenleri muhakkak ki Al-
lah bilmektedir. Bu scbeple, onun em fi-

ne aykin davrananlar, ba§lanna bir belS

gelmesinden veya kendilerine 90k
clcmli bir azap isabct ctmesinden sakin-

sinlar.

(Bu ayet, Hz. Peygamber (s.a.)'e sadece is-

miyle hilap etmenin veya kendisinden bahscdci-

ken sirf ismini soylemenin, ilmmetlik lerbiyesi

ile bagdasmayacagim ifade elmektedir. Boyle
durumlarda onun ismi ile berabcr Pcygambcr,
Nebi, Resul, ResGlullah, Resul-i Ekrcm. Pcy
gamber Efendimiz, Hahihullah... gibi onu anla-

lan ve ona saygimizi ifade eden sifat vc uxivanlari

da sOylemck yerindc olur. Aynca. Allah
Tcalanin. Ah/.ab suresinin 56. ayetindeki ernri

uyannca biz milsltimanlann, «Muhammcd» is-

mi stiylenince, "ADah'in salat ve sclami onun
Uzerinc olsun* anlamma «Sallallahu aleyhi ve
sellem* dememiz dc ona olan saygimizin bir gc-

regidir.)

64. Bilmi§ olun ki, goklcrde vc yerde

ne varsa Allah'indir. O, sizin ne yolda
oldugunuzu iyi bilir. insanlar O'nun hu-
zuruna donduriildiikleri gun yaprrm ol-

duklanni onlara hemen bildirir. Allah,

her scyi hakkiyla bilendir.

(25)

YiRMIBE§iNCi SURE
el-FURKAN

Bu sure Mckkc'dc na/il olmufiur; sadece <k

ayeiinin (68-70) Medine'de nazil oldugu hakkin-

da bir rivayet vardir. 77 aycltir. Sure, adim ilk

ayetinde gecen «cl-fuTkan» kelimcsinden alir.

«Furkan». hakki banIdan ayirdeden demeklir ve
Kur'ano Kerim'in isimlerindendir.

Bism ill Shi rrahmanin-ahim

1,2. Alcmlcre uyanci olsun diye kulu

Muhammed'c Furkan'i indiren, gdkle-

rin vc yerin hukiimranhgi kendisinc ail

olan, hie $ocuk edinmcyen, miilkiinde

ortagi bulunmayan, her seyi yaranp ona
bir nizam veren ve mukaddcratim layin

eden Allah, yiicclcr yucesidir.
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3. (Kdfirler) O'nu (Allah'i) birakip,

hicbir scy yaratamayan, bilakis kendi-

leri yaraulmi§ olan, kendilcrinc bile ne

zarar ne dc fayda verebilen, Oldurmeye,

hayat vermeye vc Oliileri yenidcn diril-

lip kabirden cjkarmaya giicleri yetme-

yen tannlar edindiler.

4. inkSr edcnler: Bu (Kur'an), olsa

olsa onun (Muhammed'in) uydurdugu
bir yalandir. Ba§ka bir zumre de bu hu-

susta kendisine yardim ctmi§tir, dcdi-

ler. Btiylece onJar hig §Uphesiz haksizli-

ga vc iftiraya ba$vurmusjardir.

5. Yine onlar dcdilcr ki: (Bu ayerter),

onun, ba§kasma yazdinp da kendisine

sabah-ak§am okunmakta olan, onceki-

lcre ait masaJIardir.

(Bu ayeite, ba/.i kafirlerin, Kur'an ayctlerinin

dnceki kavimlerin masallanndan ibarci oldugu.

Hz. Pcygamber'in bunlan ba$kalarina yazdirdigi

ve ezberlemesi i^in kendisine sabah-ak$am
okundugu yolundalci ifadelerinden sflzedilmek-

tedir. Tcfsirlerde genellikle lercih edilen bu ma-
na esas alindiginda, ayelin dikkal fekici bir husu-

sa i$arei eitigi goriililr, ki bu, Hz. Peygambcrin

ummi oldugunun yani okuyup yazma bilmedigi-

nin mUnkirlerce de bUinmekte ve kabul edilmek-

tc olu^udur.)

6. (Resulum!) De ki: Onu goklerdc

vc yerdeki gizliliklcri bilen Allah indir-

di. §iiphesiz O, cok bagisjayicidir, en-

gin merhamei sahibidir.

7. Onlar (bir de) sOylc dcdiler; Bu ne

bicjm peygamber; (bizler gibi) yemek
yiyor, carsriarda dolasjyor! Ona bir mc-
lek indirilmeli, kendisiyle birlikie o da
uyanci olmaliydi!

8. Yahut kendisine bir hazinc vcril-

mcli veya icindcn yeyip (mesakkatsiz-

ce gegimini saglayacagi) bir bahgesi

olmaliydi. (Ayrica) o zalimler (miimin-

lere): Siz, ancak bliyiiye tutulmus. bir

adama uymaktasiniz! dcdilcr.

9. (Resulum!) Senin hakkinda bak ne

bicjm tcmsillcr gctirdiler! Artik onlar

sapmi§lardir ve (hidayete) hicbir yol da
bulamazlar.

10. Dilcrse sana bunlardan daha iyisi-

ni, altlanndan irmaklar akan ccnnctlcri

verccck vc sana saraylar ihsan edecek
olan Allah'm §ani yuccdir.

(«Bunlardan daha iyisi» denirken, kafirlerin,

Hz. Peygambcr'e degcr vermek i\ m kendisinde

aradiklan imkanlara i$arel olunmaktadir.

Cenab-i Allah, Irak bOlgesindeki munbil ara-

zileri, Iran jehirujahlarinin ve Rum imparalorla-

ruiin saraylariru mUslumanlara nasip eimek su-

rcliylc bu vadini gercckJcs.lirmi$,lir.)

11. Onlar Ostelik kiyameti de yalan

saydilar. Biz isc, kiyameti inkar edcnler

igin alevli bir ate$ hazirladik.
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12. Cehennem atesj uzak bir mesafe-

den kendilerini gCriince, onun Oflceleni-

§ini (miithis kaynamasini) ve ugulrusu-

nu isitirlci.

(Cehcnnemin ins anIan gdrmcsi. onunla kai-

v
1 1 asmak manasmda mecaz olabilecegi gibi A

I

lah'in aie^e gorme kabiliyeu vermesi manasmda
hakikat de olabilir.)

13. Ellen boyunlanna bag] j olarak

onun (cehennemin) dar bir yerine atil-

diklan zaman, oracikta yokoluvermeyi
isierler.

14. (Onlara soyle denir;) Bugiin
(yalniz) birdefa yokolmayi istemeyin;

aksine birgok defalar yok olmayi iste-

yin!

(Bu hilap ile, butun azabin kar^ilajilan azap-
tan ibarei olmadiji, daha cok CMitli azaplarin
kendilerini bekledigi bildirflmis ofmaktadir. Bir
de, cehennem izabinin sUrekliliiini ifade eden
ba$ka aycilcr dikkate alindiginaa. bu hilaptan,
inkircilann van an denierin in uzclcnccegi, My-
lece tekrar tekrar a/aba maruz kalacaklan man j

si anlas,ilmakiadir,)

15. De ki: Bu mu daha iyi, yoksa
takva" sahiplerine vSdedilen ebedilik

cenneti mi? Orasi. onlar igin bir muka-
fat ve (huzura kavusacaklan) bir vans,

yeridir.

16. Onlar igin orada ebcdi kalmak
Uzere diledikleri her sey vardir. i^te bu,

Rabbinin iizcrinc (aldigt ve yerine geti-

rilmesi) istenen bir vaaddir.
(MUminlcrin. dualannda hep hu vadin yerine

gctmlmesini lstediklcri, ya dacunun isienmeye
degcr vaad olu$u anlalilrnaktadir.)

17. O gun Rabbin onlan vc Allah'tan

baska laptiklan scylcri loplarda, derki:

$u kullanmi siz mi sapiirdiniz, yoksa
kendilcri mi yoldan ciktilar?

(nAllah'tan ba^ka tapuklari seyler» hakkmda
tefsirlerde degi$ik izahJar vardir. Bunlar tann di-

ye laptiklan (Isa aleyhisselarn, Uzeyr aleyhis-

selarn gibi) clciler, cinlcr vcya putlar olabilir.

«Bunlar putlarair» diyen icfsirlcidc, Ccnab-i Al-
lah'in onlara lisan verip hakikali soyleiecegi ifa-

de edilmi^lir.)

18. Onlar: Seni tenzih ederiz. Seni bi-

rakip da baska dostlar cdinmck bize ya-

rasmaz; fakat sen onlara ve atalanna o
kadar bol nimet vcrdin ki. sonunda (se-

nt) anmayi unuttular ve helSki hak eden
bir kavim oldular, derler.

19. (Bunun Uterine dtekilere hitaben

sdyle denir;) Iste (tapnklariniz), sfly-

Icdiklcrinizdc sizi yalanci Qikardilar.

Anik ne (azabinm) geri cevirebilir, ne
de bir yardim tcmin edcbilirsiniz. ici-

nizden zulmedcrtlcrc biiyiik bir azap tat-

tiracagiz!

20. (Resulum!) Senden Once gOnder-
digimiz biiiiin peygamberler de hig sup-

hesiz yemck verier, gargilarda do!a§ir-

lardi. (Ey insanlar!) Sizin birkismimzi
diger bir kismimza imiihan (vesilesi)

kildik; (bakatim) sabrcdecek misiniz?

Rabbin her seyi hakkiyla gtfrmekledir.
(Bu ayetie miiminlerden. mugriklerin kendi-

Icrine vcrecekleri ezalara dayanmalari isien-

mekte; Allah'in her^eyi hakkiyla gormektc oldu-
gu beluiilerek, zalimlerin de, unan mttcadelcsin-
de sabir ve melane t gbsierenlcrin dc, yapuklari-
nin kar;iligim gdrecekleri ima edilmekte ve mO-
minlcrc icsclli verilmektedir.)
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21. Bizimle kar$ila§mayi (bir gun hu-

zurumuza gelecekterini) ummayanlar:
Bize ya melekler indirilmeliydi ya da

Rabbimizi gormeliydik, dediler. An-
dolsun ki onlar kendileri hakkinda kibi-

re kapilmi§Iar ve azginlikia pek ileri gii-

mislerdir.

22. (Fakat) mcleklcri gtfrecckleri

gun, giinankJirlara o gun h^bir scvinc.

naben yoklur ve: (Size, sevinmek) ya-

sakur, yasak! diycccklerdir.
(Bu sozil mil$riklerin kendi kendilerine soyle-

yip hayiflanacaklari manasi dU$unUlebilece|i
gibi, zamirin meleklere gdnderilmesi ve bu st>-

ziin melekler larafindan sdylencccgi $eklindc
anlasilmasi da mumkundur.)

23. Onlann yapuklan her bir (mj i§i

ele alinz, onu sacilmi$ zerreler halinc

getiririz (degersiz kilartz).
(Kafirlerin, misafire ikram, akrabayi ziyaret

gibi gUzel davranijlannin. iman cimemis, olma-
lan scbebiyle bo$a gidecegi, i$e yaramaz lelakki

edilccegi anlatilmaktadir.)

24. O giin cennetliklerin kalacaklan

yer gok huzurlu ve dinlcneccklcri yer

pek giizcldir.

25. O giin gokytizii beyaz bulutlar i!e

yanlacak ve melekler boluk boliik indi-

rileceklerdir.

26. i§te o giin, gcrcek mulk (hukum-
ranlik) cok merhameili olan Allah'in-

dir. KSfirlcr icjn dc pek c,ctin bir giin-

diiro.

27. O giin. zaJim kimse (pi§manlik-

tan) cllcrini lsinp §Cyle der: Ke§ke o
peygamberle birliktc bir yol tutsay-

dim!
28. Yazik bana! Kcskc falancayi

(bdttl yolcusunu) dosi edinmesey-
dim!

29. fiinku zikir (Kur'an) bana gel-

migkcn o, hakikaten beni ondan sapnr-

di. §eyian insam (uguruma surtikleyip

sonra) yuziistu birakip rezil riisvay

eder.

_ (Bu ayeUerin Ukbe bin Ebi Muayt hakkinda
nazil oldugu bclirtilmekiedir. Rivayeie gore Uk-
be, verdigi bir ziyafele Resul-i Ekrem'i dc davel
elmi$ii

;
Hz. Peygamber, $chadet gelirmcdikcc

yemeginden yemeyecegiru sdyleyince kelime-i
Schadcu soylcmis; fakal mu^nklerin ileri gelen-

lcrindcn Ubcy b. Halefin goruunii hos elmek if in

bilahare sbzUnden donmu§ ve gidtp Hz. Peygam-
ber'e hakareUerde bulunmu$iu.)

30. Peygamber der ki: Ey Rabbim!
Kavmim bu Kur'an'i busbuttin terkctii-

ler.

(Ayciie. Hz. Peygamber'in. Kur'an'a gereken
degeri vermeyen ve hatta onunla alay eden kav-

minden yakim$i anlatilmaktadir. Ayctteki
«mehcuran» kclimcsi -kdrtl sdz» manasinda da
anla$i)mi$iir. Bu manaya gore. mu$riklerin

Kur'an hakkinda onun sihir v.b. oldugu ydnundc-
ki ilhamlaruia i$arel ediimi; olur.)

31. (Resulum!) I§ie biz boylccc hei

peygambcr icjn suclulardan dii§manlar

pcyda" etiik. Hidayet verici ve yardimci
olarak Rabbin yctcr.

32. InkSr edenler: Kur'an ona bir dc-

fada topluca indirilmcli dcgil miydi?

dediler. Biz onu senin kalbine iyice ycr-

lc§tirmek icjn bOyle yaptik (parga par-

ga indirdik) ve onu tane tane (ayira-

rak) okuduk.
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33. Onlann sana gelirdikleri hi^bir

temsil yoktur ki, (onun karsiltginda)

sana dogrusunu vc daha agigini getir-

meyelim.

34. Yiizukoyun cchenncmc (suru-

liip) toplanacak olanlar; i§te onlar, yer-

lcri cn kotii, yollan en sapik olanlar-

dir.

35. Andolsun biz Musa'ya Kitab'i

verdik, kardesj Harun'u da ona yardimci

yapnk.

36. «Ayctlcrimizi yalan sayan kavme
gidin» dedik. Sonunda, (yola gelmedik-
lerinden) onlan ycrlc bir cdivcrdik.

37. Nun kavminc gclincc, pcygam-
berleri yalancilikla itham ctliklcrindc

onlan, suda bogduk ve kendilerini in-

sanlar i<,in bir ibrct yaptik. Zalimlcr it^in

acikli bir azap hazirladik.

38. Ad'i, Scmfld'u, Rcss halkim ve

bunlar arasinda daha bircok nesilleri de
(inlcdrciUklanndan 6iu.ru helak ettik).

(«Ad» Hud (a.s.)in, «Semud» Silih (a.s.)in

kavmidir «Ress» hakkinda degi§ik tefsijler var-

dir; daha cok Sjuayb (a.s.)in kavmi olarak bilin-

mektedir. Bir lefsire gore ise. Yemame cayi ilze-

rinde bir koyUn adi olup, Scmud kavminden ka-

lanlar burada oiururlardi. Fakal bu bilgilcr. sahih

haberlerle sabil defildir. Kur'an larafindan bize

bildirilen husus, «Ashab-i Ress» denen bir insan

(oplulugunun ya;adigi ve kOfurleri yuzllnden

helak edildigidir.)

39. Onlann her birine (uymalan igin)

misallcr gciirdik; (ama d$ut almadik-
lari i$in) hepsini kirdik gegirdik.

(Kendilcrinden 6ncekilcrin hollarina gclcnler

ve act gerceklcr. 6gut alsmlar diye her bir kavme
pcygamberler aracihgi ile anladldigi halde. on-

lar bu imlisal nUmuncleri Uzcrindc ibrcllc du$Un-

mek yerine bunlan uydunilmu$ hirer masal leli-

kki eimi^Ier ve nihayei ilahi gazaba ugrami;lar-

dir.)

40. (Resulum!) Andolsun (bu Mek-
keli putperestler), belSve felaJtet yag-

muruna anulmus, olan o bcldeye ugra-

mi§lardir. Pcki onu gOrmiiyorlarmiydi?

Hayir, onlar oldiikten sonra dirilmeyi

ummamakladirlar.
(Tefsirlerde, bu ayeiie, Mekkeli mu$rikJerin,

licarei ior. gmikleri §am seferleri esnasinda.

inkarlan vc sapik yolda inailan yuziinden la;

yagmuru ile helak edilen Lui kavminin kalintila-

rini gdrduklerine ve yine de ibrei almadiklarina
i§arei edildigi belinilmektedir.)

41. Seni gordukleri zaman; «Bu mu
Allah'in pcygambcr olarak gonderdi-

gi!» diyerck hep scni alaya ahyorlar.

42. «§ayet lannlanmiza inanmakia
scbat gflstcrmcseydik, gergckten bizi

neredeyse lannlanmizdan sapuracakti»

diyorlar. Azabi gordukleri zaman, asil

kimin yolunun sapik oldugunu bilecek-

ler!

43. K610 duygulanni kendisine lann
edincn kimscyi gOrdun mu? Sen (Resu-

lum!) ona koruyucu olabilir misin?
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44. Yoksa sen, onlann cogunun ger-

ccktcn (soz) dinlcyecegini yahut dii§u-

necegini mi saniyorsun? Hayir, onlar

hayvanlar gibidir, hatia onlar yolca da-

ha da sapikurlar.

(Bu gibi kimseler. akillanna ve kendilerine

ulajjan ilahi leblige uymayip sirf hissiyauna g6re

hareket etmeleri bakimindan hayvanlara benze-

iilmi$, hayvanlarinin harekeilerinin kendilerine

vcrilcn gilc ve kabiliyetlerin yaratih; amacina
uygun olmasina kar$ilik boyle kimselerin davra-

ni|lanrun bu ftzellikten yoksun bulunmasindan

oiQrU de onlardan gidis,cc daha sapik olduklari

belirtilmi^tir.)

45. Rabbinin gOlgeyi nasil uzattigini

gCrmcdin mi? Eger dileseydi, onu elbei

harcketsiz kilardi. Sonra biz giincsi. ona

delil kildik.

46. Sonra onu (uzayan golgeyi) ya-

va§ yava§ kendimize geklik (kisaltnk).

47. Sizin igin geceyi ortii, uykuyu is-

tirahat kilan, gundiizU de dagilip cah§-

ma (zamam) yapan, O'dur.

48, 49. Riizgarlan rahmetinin oniinde

miijdeci olarak gdnderen O'dur. Biz, olii

topraga can vcrmek, yarauigimiz nice

hayvanlara ve nice insanlara su vermek
igin gftkten tertemiz su indirdik.

50. Andolsun bunu, insanlann o£ui

almalan icin, aralannda ce§itli §ckillcr-

dc anlatmi§izdir; ama insanlann Qogu
ille nankOrluk edip diretmi§tir.

(Bu ayctc, « ilahi kudrctin escrlerinin ve insan-

laia vcrilcn nimcllcrin bircok peygambcrin di-

linden defalarca ve cesjl cejil aril alildigun » ifade

etmek uzere yukaridaki ^ekilde mana vermek
milmkun oldugu gibi; «suyu evihp cevirip. degi-

51k yerlere lilrllt tUrlil yagmur yagdirdik» tarzin-

da bir mana da verilcbilir.)

51. (Resutum!) §ayct dileseydik, el-

bei her iilkeye bir uyanci (peygamber)

gondcrirdik.

52. (Fakat evrensel uyaricihk gore-

vini sana verdik.) O halde, kaTirlere bo-

yun egme ve bununla (Kur'an He) onla-

ra kar$i olanca giiciinlc buyuk bir sava§

ver!

53. Birinin suyu tatli ve susuzlugu gi-

dcrici, digerininki tuzlu ve aci iki dcnizi

saliveren ve aralanna bir engel, asjlmaz

bir sinir koyan O'dur.
(Bu ayel hakkinda degi^ik icfsirlcr vardir. 1

)

Maksat, denize karisan nehii (Dicle gibi) ve onun
kansugi denizdir. Dcnizi yanp arasindan fcrsah-

larca akip gittigi halde, nchrin suyunun tadi bo-

zulmamakladir. 2) Maksal. Nil gibi buyuk inmak

ve huynk denizdir ki aralanna bir kara parcasi

(dil) girmektedir. 3) Maksat, mUminlerle kafir-

Icrdir. Tath su mUminleri. aci su kafuicri scmbo-
lize elmekledir. Diinyada y anyan a fakat birbirle-

rinc karismadan yas,adiklanna i$aret editmekie-

dir.)

54. Sudan (meniden) bir insan yara-

tip onu nesep ve sihriyet (kan ve evlilik

bagindan dogan) yakinhga d6nu§turcn

O'dur. Rabbinin her §eyc gucii yeler.

55. (Boyle iken inkaralar) Allah'i bi-

rakip kendilerine ne fayda ne de zarar

vercbilcn §cylerc kulluk ediyorlar. In-

kSrci da Rabbine k:\nji ugra§ip dumiak -

tadir.
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56. (Res&liim!) Biz seni ancak miij-

deleyici ve uyanci olarak gondcrdik.

57. De ki: Buna kar§ihk, sizden, Rab-
bine dogru bir yol tuimayi dileyen kim-
seler (o/ma/uzj di§inda hcrhangi bir iic-

ret istcmiyorum.

58. Olumsuz ve daima diri olan AI-
lah'a giivenip da van. O'nu hamd ile tes-

bih ct. Kullanrun giinahlanni O'nun bil-

mesi yeier.

59. Gokleri, yen ve ikisinin arasinda-

kileri alti giinde yaralan, sonra Ars/a is-

tivS eden Rahman'dir. Bunu bir bilene

sor.

(Ar$'a isiiva ve alti gllndc yaraima hakkinda
A'rif surcsi 54. ayetieki, Ajj hakkinda Hud sure-

si 7. ayeiieki afiklamalara hakiruz.)

60. Onlara: Rahmiin'a secde edin! de-

nildigi zaman: «Rahman da ncymi§! Bi-

ze emrettigin §eye secde eder miyiz
hie! » derler ve bu emir onlann nefretini

ami nr.

61. Gdkie burglan var eden, onlann
iginde bir ccrag (gune$) vc nurlu bir ay

banndiran Allah, yiiceler yucesidir.

62. ibrei almak veya sukretmek dile-

yen kimseler igin gece ile gunduzii bir-

biri ardinca geiiren de O'dur.

63. Rahman'inf/ia*) kullan onlardir

ki, yeryuzundc levazu ile yuriirler ve
kendini bilmez kimseler onlara laf atu-

ginda (incitmeksizin) «Selam!» derler

(gegerler);

64. Gecelerini Rablerine secde ede-

rek vc kiyam durarak gecjrirler.

65. Ve 5&yle derler; Rabbimiz! Cc-
hennem azabmi uzerimizden sav. Dog-
msu onun azabi gelip gecici degil, de-
vamlidir.

66. Orasi cidden ne kfiiii bir yerlesme

ve ikamel yeridir!

67. (O kullar), harcadiklannda ne is-

raf ne de cimrilik edcrlcr; ikisi arasinda

orta bir yol tutarlar.
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68. Yine onlar ki, Allah ile berabcr
(tuttuklari) ba§ka bir tannya yalvar-

mazlar, Allah'm haram kildigi cana
haksiz yere kiymazlar ve zina etmczlcr.

Bunlan yapan, gtinahifm/i cezasini)

bulur,

69. Kiyamet giinii azabi kat kal artti-

nhr vc onda (azapta) alQaltilmi§ olarak

devamli kalir.

70. Ancak tcvbc ve iman edip iyi dav-
raru§la bulunanlar ba§kadir; Allah onla-

nn kotiiliiklerini iyiliklcrc cevirir. Al-

lah gok bagi§layicidir, engin merhamct
sahibidir.

7 1 . Kim tevbe edip iyi davranis, gbs-
terirse, suphesiz o, levbesi kabul cdil-

mi§ olarak Allah'a dfincr.

72. (O kullar), yalan yerc §ahiilik et-

mezler, bos. sozlcrle kar$ila§uklannda

vakar ile (oradan) gegip giderlcr.

73. Kendilerinc Rablerinin Syetleri

hatirlatildiginda ise, onlara kar$i sagir

ve kbrdavranmazlar,

74. (Ve o kullar); Rabbimiz! Bizc
gbziimiizu aydmlaiacak c§lcr ve zurri-

yetler bagi§la vc bizi takvS sahiplerine

bndcr kil! derler.

75. i§te onlara, sabretmclcrine kar§i-

hk cennerin en yiiksek makami vcrile-

cek, orada hurmct ve selamla kar^ilana-

caklardir.

76. Orada ebedf kalacaklardir. Orasi

ne giizcl bir yerle§me ve ikarnct yeri-

dir.

77. (Resuliim!) De ki: (Kulluk ve
yalvarmaniz olmasa, Rabbim size ne di-

yc deger versin? (Ey inkdrcilarf Size
Resuiiin bildirdiklerini) kesinkes ya-
lan saydiruz; onun icin azap yakaruzi bi-

rakmayacakur!
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Mckkc'dc nazil olan bu sure, 227 ayeiiir. 224
ila 227. ayetleri (dort ayel), Medine'de nizil ol-

mus,tur. «§uara», ^airier demektir; 224. ayciinde

sairlerden scizedildigi icin. sure bu ismi almigui.

Muhaliflerin Kur'an'a kar$i ileri silrdtikleri iddi-

aiarmdan bin dc. onun bir sair larafindan meyda-
na geiirilmis. oldugu idi. 151c Kur'an. Hz. Pey-

gamber'in ir$adi ile daha tinccki pcygamberlerin
irgadlannin tizdc birle^ugini ve Kur'an'in bir fair

eseri olmadigini isbal ederek. bu iddiayi curui-

mekle ve reddelmeklcdir.

Bismiliahirrahmanirrahim

1. T1 Sin. Mim.
2. Bunlar, apacjk Kitab'in a*yetleri-

dir.

3. (Res&lum!) OnJariman eimiyorlar

diye neredeyse kendine kiyacaksin!

4. Biz dilcsck, onlann iizerine gbkten

bir mucize indiririz de, ona boyunlan
cgilip kalir.

5. Kendilerine. o cok esirgeyici Al-

lah'tan hicbir yeni Ogiil gelmez ki, on-

dan yiiz ccvirmesinlcr.

6. Ustelik (ona) *yalandir» derlen

fakat alay cdip durduklan seylerin ha-

berleri yakmda onlara geleceictir.

7. Ycryuziinc birbakmazlarmi! Ora-
da her giizcl ciftten nice bilkiler yeti§tir-

dik.

8. §iiphcsiz bunlarda (Atlah'in kud-

retine) bir ni§aYie vardir; ama cogu
iman elmezler.

9. §uphe yok ki Rabbin, muUak galip

ve engin mcrhamet sahibidir.

10. 1 1. Hani Rabbin Musa'ya: O za-

limlcr guruhuna, Firavun'un kavminc
git. HSla (baslarina gelecekten) sakin-

mayacaklar mi onlar? diyc scslenmi§-

ti.

12. Musa §oyle dedi: Rabbim! Dog-
rusu, beni yalancilikla suclamalanndan
korkuyorum.

13. (Bu durumda) icjm daralir, dilim

donmez; onun icin Harun'a da elcilik

ver.

14. Onlann bana isnad eilikleri bir

sue da var. Bundan otiirii beni bldUrme-

lcrindcn korkuyorum.
15. Allah buyurdu: Hayir (sent as la

oldUremezler)! ikiniz mucizelerimizle

gidin. §iiphcsiz ki, biz sizinle bcraberiz,

(her §eyi) i§itmekteyiz.

16. Haydi Firavun'a gidip deyin ki:

Gercekien biz, Slemlerin Rabbi'nin el-

cisiyiz;

17. Israilogullanni bizimte beraber

gonder.

18. (Kendisine Allah'in emri teblig

edilince Firavun) dedi ki: Biz seni co-

cukken himayemize ahp buyiiimcdik

mi? Hayatinin bircok yillanm aramizda

gecjrmcdin mi?
19. Sonunda o yaptigin (kotu) i§i de

yaptin. Sen nankoriin birisin!
(Burada Hz. Musa'nin bir Misulinin OlUmunc

scbep olduguna isarei olunmakiadir. Bilgi icin.

bak.Xasas28/150



5UARA SURESI Cite: 19, Sure: 26

20. Musa: Ben, dedi, o i§i o anda so-

nunun nc olacagmi bilmeyerek yap-
tim.

(Tcfsirlerde daha 90k, Hz. Musa'ron oldurme
kasdi olmaksizin o adama vurdugu ve bu i$in,

kasdi a$an muessir fill ncliccsi adam oldUrme ol-

dugu izaht agir basmaktadir )

21. Sizden korkunca da hemen ara-

nizdan kac,Um. Sonra Rabbim bana Ink-

met bah§ctti vc beni pcygambcrlcrdcn
kildi.

22. O nimet diye ba§ima kakngin ise,

(asltnda) israilogullanni kendine kul
kftle ctmendir.

(Firavun'un. nimci diyc Hz. Musa'mn ba$ina
kaktigi ve onu nankor nlarak nitelendirmesine
yol acan sey, onu bebekliginde sahipsiz bulunca
alip bcslcmcsi vc banndirmasi. dzcllilde onu di-

6~er erkek cocuklar gibi bldUrmemesi idi. Hz.
lusa. bu sozleri inkari bir Uslupla, onun yapugi-

nin csascn bir nimel olmadigmi ye kendisinin Is

railogullanni kul kdle edinmesinden ibarei bu-
lundugunu ifade eimekiedir. Zira Firavun'un Hz.
Musayi sarayina almasuu da kendisinin tsrailo-

gullaruia kar$i davrani^i sebep olmujtu.)

23. Firavun stiyle dedi: Alemlerin
Rabbi dedigin de nedir?

24. Musa cevap verdi: Eger isjn ger-

cegini dusunup anlayan kisjlcr olsaniz,

(itiraf edersiniz ki) O, gOklerin, yerin

vc ikisi arasinda bulunan herscyin Rab-

bidir.

25. (Firavun) eirafinda bulunanlara:

Isiiiyor musunuz? dedi.

26. Musa dedi ki: O, sizin de Rabbi-
niz, daha tfnccki atalannizin da Rabbi-

dir.

27. Firavun: Size gOnderilcn bu elcj-

niz mutlaka dclidir, dedi.

28. Musa devamla sunu sOyledi: §a-

yct aklmizi kullansaniz (anlarsimz ki),

O, dogunun, batimn ve ikisinin arasinda

bulunanlann Rabbidir.

29. Firavun: Benden baskasini tann
edinirsen, andolsun ki scni zindanlik-

lardan ederim! dedi.

30. Musa: Sana apagik bir sey gciir-

mis olsam da mi? dedi.

31. Firavun: Dogru sOyleyenlerden
isen, haydi getironu! diye kar§ihk ver-

di.

32. Bunun uzcrine Musa asSsini ati-

vcrdi; bir de nc etirsunlcr, asa apagik
koca bir yilan (oluvermis)!

33. Elini de (koynunaan) gikardi; 0
da seyredenlere bembeyaz giiriinen

(nur sagan bir $ey oluvermi§)!

34. Firavun, cevresindeki ileri gelen-

lerc: Bu, dedi, dogrusu cok bilgili birsi-

hirbaz!

35. Sizi sihiriyle yurdunuzdan gikar-

mak istiyor. §imdi nc buyurursunuz?
(Hz. Musa'nm goslcrdigi mucizcler, Fira-

vun'un kibir duygulanni alt usl elmis,, Firavun
tannlik davasmi bir larafa birakip, etrafindaki

ileri gelenlerden fikir almaya mecour kalmifU.)

36. Dcdilcr ki: Onu ve kardesini egle

vc schirlcrc loplayici gCrevliler gtin-

dcr;

37. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz
varsa sana gciirsinlcr.

38. Bttylccc sihirbazlar belli bir gti-

nun tayin edilen vakiinde biraraya geii-

rildi.

39. Halka: Siz de toplaniyor musunuz
(haydi hemen loptanin). dcnildi.
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40. (Firavun'un adamlan:) Eger Us-

tiin gelirlcrse, herhalde sihirbazlara

uyanz, dediler.

41. Sihirbazlar geldiklcrindc Fira-

vun'a: §ayet biz tisiiin gelirsek, muhak-
kak bize bir iicrei vardir dcgil mi? dedi-

ler.

42. Firavun cevap verdi: Evci, o tak-

dirde hit; §uphe ctmcyin, gozde kimse-
lerdcn de olacaksiniz.

43. Musa onlara: Ne atacaksamz atin!

dedi.

44. Bunun uzerine iplerini vc degnek-
lerini attilar ve; Firavun'un kudreii hak-

ki icin clbeltc bizlcr galip gelecegiz, de-

diler.

45. Sonra Musa asSsini atti; bir de ne
gfjrsiinler, onlann uydurduklanni yutu-

veriyor!

46. (Bunu gorunce) sihirbazlar der-

hal secdeye kapandilar.

47, 48. «AlemIerin Rabbine, Musa ve

Harun'un Rabbine iman ettik» dediler.

49. Firavun, (kizginhk icinde) dedi

ki: Ben size izin vermeden ona iman et-

tiniz ha! Demek ki size sihiri ogretcn

buyugunuzmus. o! Ama §imdi (sizeya-

pacagtmt gorecek ve) bileceksiniz: An-
dolsun, cllcrinizi ve ayakJannizi cap-
razlama kestireeegim, hepinizi astira-

cagim!

50. «Zaran yok, dediler, fnasil olsa)

biz §iiphesiz Rabbimizc donecegiz,*

51. «Biz, ilk iman edenler oldugumuz
icin Rabbimizin hataJanmizi bagisteya-

cagmi umanz.»

52. Musa'ya: Kullanmi geceleyin yo-
la cikar; cunku lakip edileccksiniz, diye
vahyetlik.

53. Firavun da §ehirlere (asker) top-

layicilar gtfndcrdi:

54. «Esasen bunlar, sayilan az. boliik

pOrcilk bir ccmaattir.*

55. «(Bdyle iken) kesinkes bizi Ofkc-

lendirmi§lerdir.»

56. «Biz ise, elbette uyanik (ve yek-
viicut) bir ccmaatiz.* (diyor ve dedirti-

yordu).

57. 58. Ama (sonunda) biz onlan
(Firavun ve kavmini), bahcelerdcn, pi-

narlardan, hazinclcrden ve degerli bir

yerden gikardik.

59. Boylece, bunlara israilogullanni

mirasgi yaptik.

60. Dcrkcn (Firavun ve adamlan)
gun dogumunda onlann ardina dii$tii-

ler.
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61. iki topluluk birbirini gfiriincc,

Musa'nin adamlan: i§te yakalandik! de-

diler.

62. Musa: Asia! dedi, Rabbim suphe-

siz bcnimledir, bana yol gOstereceklir.

63. Bunun iizerine Musa'ya: AsSn ile

denize vur! diye vahycttik. (Vurunca
deniz) dcrhal yanldi (on iki yol agildi).

her boluk koca bir dag gibi oldu.

64. Otekilerini dc oraya yakla§tir-

dik.

(Musa ve adamlanrun ardindan. dil^manlar da

bu denizde acilan yollara girdiler.)

65. Musa vc bcraberinde bulunanla-

nn hepsini kunardik.

66. Sonra Olekilerini suda bogduk.

67. §iiphesiz bunda bir ibrct vardin

ama ytklan iman cunis degillerdir.

(Gerek Misu'da kalan Kiptilehn artiklari, ge-

rekse kurtulduktan sonra buzagiya lapmaya kal-

kan ve «Yiiz yiize Allah' i gOrmedik^e iman el-

meyiz» demeye varan Israilngullari. bu apacik

dersten ibrel almadilar. imana gelmediler.)

68. §uphesiz Rabbin, i§te O, mutlak

galip ve engin merhamet sahibidir.

69. (Resuliimf) Onlara ibrahim'in ha-

berini de naklet.

70. Hani o, babasina ve kavmine: Ne-

ye lapiyorsunuz? demi§li.

71. «Putlara lapiyoruz ve onlara lap-

maya devam edeccgiz» diye cevap ver-

diier.

(«Pullara lapiyoruz ve biiiun gun onlara hi/.-

mcl cdip durmaktayizn manasi da vcrilmcktcdir.

Zira onlann. gun boyunca ibadei cdip gece ibadci

euncdiklcrine dair bir rivayei bulunmaktadir.)

72. Ibrahim: Peki, dedi. yalvardigi-

mzda onlar sizi i§itiyorlar mi?

73. Yahut size fayda ya da zararvcre-

biliyorlarmi?

74. §6ylc ccvap vcrdilcr: Hayir, ama
biz babalanmizi boyle yapar bulduk.

75, 76. Ibrahim dedi ki: iyi ama, ister

sizin, ister rJnceki atalannizin; neye tap-

tiginizi (biraz olsun) dii$unduniiz

mu?

77. Iyi bilin ki onlar benim du§ma-
nimdir; ancak Slemlcrin Rabbi (benim
dostumdur);

78. Bcni yaratan vc bana dogru yolu

gOsteren O'dur.

79. Bcni yediren, iciren O'dur.

80. Hastalandigim zaman bana §ifa

veren O'dur.

81. Benim cammi alacak, sonra beni

diriltccck O'dur.

82. Vc hesap giinu hatalanmi bagisja-

yacagmi umdugum O'dur,

83. Rabbim! Bana hikmet verve beni

iyilcr arasina kat.
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84. Bana, sonra gclcccklcr icinde, iyi-

liklc anilmak nasip eyle!

(Hz. Ibrahim, bu duasiyla. kiyameie kadar iyi

birnamla amlmayi islemi$(i. Duasi makbul ol-

mu$. bundan oiurii her Ummet ona ayn bii sevgi

duymu$ ve adini OvgUyle anar olmujiur. MUslu-
manlar da bes vakit namazda salavat-i $erifc

okurkcn onu da anarak bu duaya katilmaktadir-

lar.)

85. Bcni, Nairn cennctinin vSrislcrin-

den fell.

86. Babami da bagisja (ona tevbe ve

iman nasip et). £iinku o sapiklardan-

dir.

87. (Insanlann) dirilcccklcri giin,

beni mahcup etme.

88. O giin, nc mal fayda vcrir nc de
cvlSt.

89. Ancak Allah'a kalb-i selfm (temiz

bir kalp) ile gelenler (o giinde fayda
bulurl.

(Kafb-i selim, $Uphelerden. $irkicn lemizlen-

mi$, ihlasla iman etmi$ kalp demckiir. Said b.

MUseyycb (r.a.) demi$tir ki: Kalb-i seEm, manen
sihhatie olan kalpdir ki bu da, mUminin kalbidii.

Kafir ve munafigin kalbi ise manen hastadir.)

90. (O giin) ccnnct, takvS sahiplcrinc

yaklajjtmlir.

91. Cehennem de azginlara apagik

gosterilir.

92, 93. Onlara: Allah'tan gayn taptik-

lanniz hani nerede? Size yardim edebi-

liyorlar mi veya kendilcrinc (olsun)

yardimlan dokunuyor mu? denilir.

94, 95. Artik onlar, o azginlar ve Iblis

ordulan, toptan oraya tepetaklak (ce-

henneme) atilirlar.

96. Orada birbirlcriylc cckiscrck stfy-

1c dcrlcr:

97. Vallahi, biz gergcktcn apagik bir

sapikhk igindcymi§iz.

98. Cunkii biz sizi Slemlerin Rabbi ile

csjt tuiuyorduk.

99. Bizi ancak o giinahk§rlar saptir-

di.

100. 101. §imdi amk bizim ne sefaat-

gilerimiz var, nc dc yakin bir dostu-

muz.
102. Ah kc§ke bizim icin (dunyaya)

bir dontis. daha olsa da, muminlerden ol-

sak!

103. Bunda elbet (alinacak) btiytik

bir ders vardin ama coklan iman etmez-
ler.

104. §iiphesiz Rabbin. i§te O, mullak
galip ve engin merhamet sahibidir.

105. Nun kavmi de peygamberleri
yalancilikla sucladilar.

106. Kardesjeri Nuh onlara spyle de-

misti: (Allah'a karsi gelmekten) sakin-

maz misiniz?

107. Bilin ki ben, size gtindcrilmis.

gtivcnilir bir clciyim.

108. Amk Allah'a kar§i gelmekten
sakmin ve bana itaat edin.

109. Buna karsj sizden hicbir iicrei is-

tcmiyorum. Bcnim ecrimi verecek
olan, ancak filcmlcrin Rabbidir.

1 10. Onun igin, Allah'tan korkun ve
bana itaat edin.

111. Onlar $6yle ccvap verdiler: Sana
dii§uk seviycli kimscler iSbi olupdurur-
ken, biz sana iman eder miyiz nig!
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112. Nuh dedi ki: Onlann yaptiklan

hakkinda bilgim yoktur.

113. Onlann hesabi ancak Rabbime
ailtir. Birdii§unscniz!

1 14. Ben iman cdcn kimseleri kova-

cak degilim.

115. Ben ancak apacik bir uyanci-

yim.

1 16. Dcdiler ki: Ey Nuh! (Bu dava-

dan) vazgegmezsen, iyi bil ki, tasjan-

misjardan olacaksin!

117. Nuh: Rabbim! dedi, kavmim bc-

ni yalancilikla sucladi.

118. Amk benimle onlann arasinda

sen hukmunii ver. Beni ve beraberimde-

ki muminleri kurtar.

1 19. Bunun iizerine biz onu vc bera-

bcrindekileri, o dolu geminin iginde

(ta§iyarak) kurtardik.

120. Sonra da geri kalanlan suda bog-

duk.

121. Dogrusu bunda btiyuk bir dcrs

vardir; ama coklan iman etmezler.

122. Stiphesiz Rabbin, i§te O, mullak

galip vc engin mcrhamct sahibidir.

123. Ad (kavmi) dc pcygambcrleri

yalancilikla sucladi.

124. Kardesleri HQd onlara sOyle de-

misti: (Allah'a kar§i gelmekten) sakin-

maz misiniz?

125. Bilin ki, ben size gonderilmis.

guvenilirbirelgiyim.

126. Amk Allah'a karsj gelmekten
sakinin vc bana itaat cdin.

127. Buna kar§i sizden hicbir ucret is-

temiyorum. Benim ecrimi verecek

olan, ancak Slcmlerin Rabbidir.

128. Siz her yuksek yere bir alSmct

dikerek egleniyor musunuz?
(Ayetteki «ri'» kelimesi «yol» manasma da

geldigi i^in «siz her yol iizerine...* $cklindc bir

meal vermek de mttmJcilnduf . Bu kavrnin bina ei-

tigi §eyler hakkinda, tefsirlcrdc; gUvcrcin kalcle-

ri, gelip gc^enlcrlc eglenmck i(in yapilrm$ yilk-

sek binalar, tepelete dikilen abideler gibi izahlar-

la kar§ila$ilmakradu\)

129. Temelli kalacagimzi umarak
sa£lam yapilar mi cdiniyorsunuz?

(Bu yapilar hakkinda, muazzam ko$kler.

musiahkcm kalcler, su mahzenleri gibi tefsirler

yapilmi$tir.)

130. Yakaiadiginiz zaman, zorbalar

gibi mi yakaliyorsunuz?

131. Amk Allah'ian korkun ve bana

iiaat edin.

132. 133, 134. Bildiginiz seyleri size

veren, size davarlar, ogullar, baglar, pi-

narlar ihsan eden (Allah'a karp gel-

mek) den sakinin.

135. Dogrusu sizin hakkinizda mu-
azzam bir giiniin azabindan endise edi-

yorum.

136. (Onlar) sOyle dedilcr: Sen ogiit

vcrsen dc, vcrmesen de bizce birdir.
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137. Bu. oncekilerin gelenegindcn

ba§ka bir §ey dcgildir.

(Burada «gelenek (huluk)»den kastedilenin

ne oldugu hakkinda farkli lefsirlcr vardir: 1 ) §u
yaptiklanmiz veya Uzerinde bulundugumuz §u

din, ilk atalanmizdan beri sUrUp gelen $eydir. 2)
Senin getirdigin §u din veya Oldilkien sonra diri-

lecegimiz iddiasi. ge^miflerin uydurmasidir.)

138. Biz azaba ugratilacak da degi-

liz.

139. Boylece onu yalancilikla sucla-

dilar; biz de kendilerini helSk etiik.

Dogrusu bunda biiyuk bir ibrct vardir;

ama coklan iman etmezler.

140. §uphesiz Rabbin, i§tc O, mullak

galip ve engin merhamet sahibidir.

141. Semfld (kavmi) de peygamber-

Icri yalancilikla sucladi.

142. Kardesjeri SSHh onlara §6yle de-

misti: (Allah'a kar§\ gelmekten) sakin-

maz misiniz?

143. Bilin ki, ben size gonderilmis.

giivenilirbirelciyim.

144. Artik Allah'a karsj gelmekien

sakinm vc bana iiaai edin.

145. Buna kar§i sizden hicbir iicret is-

temiyorum. Benim ecrimi verecek

olan. ancak aUcmlerin Rabbidir.

146, 147, 148. Siz burada, bahcclcrin,

pinarlann icindc; ekinlcrin, salkimlan

sarkmi§ hurmaliklann arasinda giiven

icinde birakilacak misiniz (sanirsimzfl

149. (Boyle samp) daglardan ustaca

evlcr yontuyorsunuz (oyup yapiyorsu-

nut).

(Aycilcki «farihin» kelunesine wusiaca* anla-

mi verilebilecegi gibi. «$imararak» anlarru da ve-

rilebilir.)

150. Artik Allah'tan korkun ve bana

itaat cdin.

151. 152. Yeryiiziinde bozgunculuk
yapipdirlik diizenlik vcrmcycn asm gi*

dcnlerin emrine uymayin.

153. Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice

buyulenmis. birisin!

154. Sen de ancak bizim gibi bir in-

sansin. Eger dogru sbylcyenlerden isen,

haydi bizc bir mucize gctir.

155. Salih: i§te (mucize) budi§ide-
vcdir; onun bir su igme hakki vardir,

belli bir gunun igme hakki da sizindir,

dedi.

156. Ona bir kotiiluklc ilismeyin,

yoksa sizi muazzam bir gunun azabi ya-

kalayivcrir.

157. Buna ragmen onlardcveyi kesu-

lcr; ama pi§man da oldular.

158. Bunun iizcrine onlan azap yaka-

ladi. Dogrusu bunda, biiyiik bir ders

vardir; ama goklan iman ctmczlcr.

159. §iiphesiz Rabbin, i§te O, mullak

galip ve engin merhamet sahibidir.
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160. LQl kavmi de peygamberleri ya-

lancilikla sugladi.

161. Kardesjeri LOt onlara §6yle de-

mi§ti: (Allah'a kar§i gelmekten) sakin-

maz misiniz?

162. Bilin ki, ben size gOnderilmi§

giivenilir birelciyim.

163. Artik Allah'a kar§i gelmekten
sakinm vc bana ilaat edin,

164. Buna kanji sizden hicbir ticret is-

temiyorum. Benim ecrimi verecek
olan, ancak Slcmlcrin Rabbidir.

165, 166. Rabbinizin sizlcr icjn yarat-

tigi e§lerinizi birakip da, insanlar iun-

dcn crkcklcrc mi yakla§iyorsunuz?

Dogrusu siz sirun asmi.> (sapik) bir ka-

vimsiniz!

167. Onlar sOylc dcdiler: Ey Lull (Bu
davadan) vazgec,mezsen, iyi bil ki, stir-

gun edilmisterden olacaksin!

168. Lflt: Dogmsu, dedi, ben sizin bu
isjnizden tiksinmekteyim!

169. Rabbim! Beni ve ailemi, onlann
yapageldiklerinden (vebalinden) kur-

tar.

170. Bunun tizerine onu ve butun ai-

lesini kurtardik.

171. Ancak birkocakan mustesna. O,
geride kalanlardan (oldu).

(Burada Hz. Lut'un karisina i$arcl cdilmckte-

dir. Tahrim surcsi'nin 10. ayetine ve 12. ayeiin-

deki aciklamaya bakimz.)

172. Sonra digerierini helSk ettik.

173. Uzerlcrinc 6ylc bir yagmur yag-

dirdik ki... Uyanlanlann (fakat yola
gelmeyenlerin) yagmuru ne de kotii!

174. Elbet bunda buyuk bir ibrct var-

dir; fakat coklan iman etmezler.

175. §iiphesiz Rabbin, i$te O, mutlak
galip ve engin mcrhamct sahibidir.

176. Eyke halki da peygamberleri ya-

lancihkla sucladi.
(Eyke. bir orman turiinUn adidir. Rivayece go*

re. Medyen yakinlarinda bulunari bir bblgc de bu
isimle aralmaklaydi. §uayb (a.s.) Eykeli olmadi-

gindan, 106. 124. 142 ve 160. aycllcrdekindcn

farkh olarak gtinderilcn peygamber icin «kar-

de$leri» denmemi$tir.)

177. $uayb onlara §6yle demi§ti: (Al-

lah'a kar§i gelmekten) sakinmaz misi-

niz?

178. Bilin ki, ben size gonderilmis,

giivenilir bir elcjyim.

179. Artik Allah'a kar§i gelmekten
sakinin vc bana itaat edin.

180. Buna kar§i sizden higbir iicret is-

lemiyorum. Benim u'crctimi verecek
olan, ancak Slemlerin Rabbidir.

181. Olciiyu tastamam yapin, (insan-

lann hakkim) cksik verenlerden olma-
yin.

182. Dogru terazi ilc tartin.

183. insanlann hakki olan seylcri kis-

mayin. Ycryiizundc bozgunculuk yapa-
rak kansjklik cikarmayin.
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184. Sizi ve dnceki nesilleri yaraian

(Allah) dan korkun.
1 85. Onlar soylc dediler: Sen, olsa ol-

sa iyice biiyulcnmi§ birisin!

186. Sen de, ancak bizim gibi bir bc-

§ersin. Bil ki, biz seni ancak yalancilar-

dan bin sayiyoruz.

187. §ayct dogru sozlulerden isen,

ustumuze gokten azap yagdir.

188. §uayb: Rabbim yaptiklanruzi en
iyi bilendir, dedi.

189. Velhasil onu yalanci saydilar da,

kendilerini o golgc guniinun azabi ya-
kalayiverdi. Ger^ckten o, muazzam bir

giiniin azabi idi

!

(£ok sicak gunlcrdcn soma gokte bulutlar be-
lirmij, onlarin golgcsinc sigmmis.lardi. Allah

buluilardan atc$ yagdirarak azginlari. asileri

y akm is ve cezaJandirmis.U.)

190. Dogrosu bunda btiyiik bir dcrs

vardir; ama coklan iman etmezler.

191 . §uphcsiz Rabbin, i§lc 0, mutlak
galip ve engin merhamet sahibidir.

(Yukaridaki aycilcrde, bircok pcygamberin,
kavimlerini ikazlan, gelirdikleri muci/.cler ve
kavimlerinin luiumlari oriak cizgilerle anlatil-

diklan soma. ajagidaki ayeilerde, Kur'an'a yo-

ncllilcn ifliraJara Ozlil reddiyelerdc bulunulmus^
Hz. Peygambere sabir ve meianeile ulvi gflrcvini

sUrdllxmcsi tetkin edilmi;tir.)

192. Muhakkak ki 0 fATur'fln; Slem-
lerin Rabbinin indirmesidir.

193. 194. 195. (ResMum!) Om
Ruhui-cmm (Cebrail) uyancilardan
olasm diye, apacjk Arap diliyle, senin
kalbine indirmi§tir.

196. O, §uphesiz daha Oncckilcrin ki-

taplannda da vardir.
(Kur'an'm Hz. Muhammed'e indirilecegi, ya-

hut da Kur'an'm manasi. oztl ve ana prensipleri

onceki hak kilaplarda da vardi. Ayeue her ikisi

anlanlmis, olabilir.)

197. Benf Israil bilginlcrinin onu bil-

mcsi, onlar i^in bir delil dcgil midir?

198. 199. Biz onu Arap^a bilmeyen-
lcrdcn birine indirseydik de. bunu onla-

ra o okusaydi, yine ona iman etmczler-

di.

200, 201. Onu giinahkSrlann kalple-

rine bflyle sokluk. Onun icjn, acikli aza-

bi go runeeye kadar ona iman etmez-
ler..

(Ayetieki «onu» zamih, «kUfur»e gonderilir-

sc M-Kcndi gUnahlari yUzilnden- soktugumuz
kUfUr tiyle ycrlcfmi^lir ki. azabi acikca gnrme-
den imana gelmezler» manasi cikar. Ayru zamir
«Kur'an»a da gondcrilebifir. O lakdirde
oKur'an'i kendi dilleriyte indirdik, manasiru
kalplerinc iyicc sokluk; vine de azabi gormeden
iman etmezler" manasi kasdedilmi; olur.)

202. i§te bu (azap) onlara, kcndileri

farkinda olmadan, ansizm gelivcrccck-

tir.

203. O zaman: Bize (iman etmemiz
igin) miihlet verilir mi acaba? diyecck-

Ierdir.

204, (Durmadan mucize talebiyle)

onlar bizim azabimizi mi garcabuk isti-

yorlardi?

205, 206. Nc dcrsin! Eger biz onlan
yillarca ya§alip nimctlcrdcn faydalan-

dirsak, sonra tchdit edilmekie olduklan
(azap) ba§lanna gelse!



5UARA SORES! Ctiz: 19. Sure: 26

207. Faydalandinldiklan nimeller

onlara nig yarar saglamayacaktir.

208, 209. Biz higbir memlekeii, Cgiit

vermck iizere (gonderdigimiz) uyanci-

lan (peygamberleri) olmadan yok et-

memi§izdir. Biz zalim dcgiliz.

210. O'nu (Kur'an'i) seytanlar indir-

mcdi.
(Kur'an'in, jeytanlar larafirtdan kahinlere tel-

kin cdilen seylcrdcn ibaret oldugunu ileri sliren

bazi mUsjriklerin sbzleri reddedilmekiedir.)

21 1. Bu onlara du§mcz; zatcn giiglcri

de yeimez.

212. §Uphesiz onlar, vahyi i§iimek-

ten uzak tutulmusjardir.

213. O halde sakin Allah ile beraber

ba§ka lannya kultuk edip yalvarma,

sonra azap edilenlerden olursun!
(Hz. Peygamber'in ^ahsinda, insanhga hilap

cdilmckicdir. Bak. Kasas 28/86-88.)

214. (Once) en yakin akrabani

uyar.

215. Sana uyan miiminlere (merha-
met) kanadini indir.

216. §ayet Sana kar§i gelirlcrse de ki:

Ben sizin yaptiklannizdan muhakkak
ki uzagim.

217. Sen O mutlak galip vc cngin
merhamet sahibine guvenip dayan.

218. O ki, (gece namaza) kalktigin

zaman scni gortiyor.

219. Secde edenler arasinda dola§-

mani da (goruyor).

(Ibn Abbas (r.a.)dan gelen hvayele giire «ve
lekalliibeke fi's-sacidln» kavlinin ifade elmek is-

ledigi mana $udur; Allah scnin bir pcygamberin
sulbUndcn digcr pcygamberin sulhiine inlikal

ede edc nihayet nasil bir neb! olaiak $ lktigim go-

rendir.)

220. fiinkii her §cyi i§itcn, her seyi

bilen O'dur.

221. §eyianlann ise kime ineccgini

size haber vercyim mi?
222. Onlar, giinaha, iftiraya duskun

olan hcrkesin Cistiine inerler.

223. Bunlar, (§eytanlara) kulak vc-

rirler ve onlann cogu yalancidirlar.

224. §airler(e gelince), onlara da sa-

piklar uyarlar.

225. 226. Onlann her vadidc ba§ibo§

dolasnklanm ve gercekte yapmadiklan
seyleri sGylediklerini gOrmedin mi?

227. Ancak iman edip iyi isjer yapan-

lar, Allah'i gok 90k ananlar ve haksizli-

ga ugratildiklannda kendilcrini savu-

nanlar baskadir. Haksizlik edenler,

hangi doniise (hangi akibete) dOndiirii-

leceklerini yakinda bileceklerdir.

(Sahih hadis kiiaplarinda yer alan bir9ok ha-

dislcn dc anla§ildi|i Uzcre. kotUlQgu ifade etme-

ycn ve iyi maksatla kullanilan §iir, yukanda kfl-

tOlcncn sjirdcn islisna cdilmi^iir. Nitekim ashab-

1 kiram arasinda Resul-i Ekrem'in lakdirlerini ka-

z annus, birc,ok $airier bulunmaktaydi. Mesela

Hz. Peygamber'in, Hassan bin SabU'e. «Mtl$rik-

lcri ($iiilerinle) hicvel. bil kt muhakkak Cebrail

de seninlc bcraberdin* buyurdugu rivayei olun-

mu$tur.)
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YIRMIYEDINCI SURE
en-NEML

Bu sure, Mekke'de nazil olmu$tur. 93 ayeuir.

«Ncml» karmca demcklir. 18. ayelinde, Stlley-

man aleyhisselamin otdusuna yol veren kannca-
lardan soz edildigi icin sure bu ismi almi$(ir.

B ismiIISh i itahmanirrah im

1. TS. Sin. Bunlar Kur'an'in, (gergek-

leri) aciklayan Kitab'in Syctleridir.

2, 3. Namazi kiian, zckSti veren vc

ahircte dc kesin olarak iman cden mii-

minler igin bir hidayet rehberi ve bir

mujdcdir.

4. §Gphesiz biz, ahirete inanmayanla-
nn isjerini kendilerine suslu gosicrdik;

o yiizden bocalar dururlar.

5. I§te bunlar, azabi en agirolanlardir,

ahiretle cn gok ziyana ugrayacaklar da
onlardir.

6. (Res&lum'.) §iiphesiz ki bu Kur*an,

hikmct sahibi vc her scyi bilcn Allah ta-

rafindan sana verilmektedir.

7. Hani Musa, ailesine sOyle demi$ti:

Gcrccktcn ben bir atc§ gtfrdum. (Gidip)

size oradan bir haber geiirece|im, yahut

bir ate§ parcasi gciirccegim, umanm ki

isinirsimz!

8. Oraya geldiginde sCyle seslenildi:

Ate§in bulundugu yerdeki ve^cevresin-

dckilcr mubarck kilmmi§tir! Alemlerin
Rabbi o!an Allah, cksikliklerden mii-

nezzehiir!

9. Ey Musa) iyi bil ki, ben, mullak ga-

lip ve hikmet sahibi olan Allah'im!

10. Asani at! Musa (as&yi attp) onu
yilan gibi deprcnir gtiriincc dftniip arka-

sina bakmadan kacu. (Kendisine dedik

ki): Ey Musa! Korkma; ciinkii benim
huzurumda peygamberler korkmaz.

11. Ancak, kim haksizlik eder, sonra,

istedigi kotuluk yerine iyilik yaparsa,

bilsin ki ben (ona kar§\ da) cok bagi§la-

yiciyim, (;ok merhamet sahibiyim.

12. Elini koynuna sok da kusursuz
bembcyaz ciksin. Dokuz mucize ile Fi-

ravun ve kavmine (git). Ciinkii onlar ar-

tik yoldan cikmis, bir kavim olmu§lar-

dir.

13. Mucizelerimiz onlann gflzleri

Oniine serilince: «Bu, apagik bir buyii-

diiro dcdiler.
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14. Kendileri de bunlara yakmen
inandiklan halde, zulum ve kibirlerin-

den Oturii onlan inkiir ettiler. Bozgun-

culann sonunun nice olduguna bir

bak!

15. Andolsun ki biz, Davud'a ve SU-
leyman'a ilim vcrdik. Onlar: Bizi,

miimin kullannin birgogundan iistun

kilan Allah'a hamd olsun, dediler.

16. Suleyman Davud'a v5ris oldu vc

dedi ki: Ey insanlar! Bizc ku§ dili ogre-

tildi ve bize her§eyden (nasip) verildi.

Dogrusu bu apagik bir lutuftur.

(Allah Teala, peygamberi Suleyman (a.s.)'a

bilylik nimetler vermi$, bu arada kujlaxm dilini

an lam a kabiliyeiini dc -mucizc olarak- liHfel-

mi$tir.)

17. Siilcyman'm, cinlcrden, insanlar-

dan ve ku§lardan miite$ekkil ordulan

toplandi; hepsi birarada (onun taraftn-

dan) diizcnli olarak sevkediliyordu.

18. Nihayei Kannca vSdisinc gcldik-

leri zaman, bir kannca: Ey kanncalar!

Yuvalanniza girin; SUleyman ve ordu-

su farkma varmadan sizi ezmesin! de-

di.

19. (Suleyman) onun sozunden dola-

yi gulumsedi ve dedi ki: Ey Rabbim!
Beni, gerek bana gcrcksc ana-babama
verdigin nimeie §ukretmcyc vc ho§nut

olacagin iyi i§lcr yapmaya muvaffak

kil. Rahmctinlc, beni iyi kullann arasi-

na kat.

20. (Suleyman) ku§lan gflzden gecir-

di ve §6yle dedi: Hudhud'u nicjn gore-

miyorum? Yoksa kayiplara mi kan§u?

21. Ya bana (mazeretini gosteren)

apagik bir delil geiirecek ya da onun ca-

nini iyice yakacagim yahut onu bogaz-

layacagim!

22. £ok gegmeden (Hudhud) gelip:

Ben, dedi, senin bilmcdigin bir §cyi 6g-

rendim. Sebe'den sana gok dogru (ve

onemli) bir habcr gciirdim.

(Scbc'. Ycmen'de dedelerinin ismiyle anil an

bir kabilcnin adidir.)
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23. Gercektcn, onlara (Sebe'tilere)

hukumdarlik eden, kendisine her §cy

verilmi§ vc biiyiik bir tahu olan bir ka-

dinla kar§ila$um.

24. Onun ve kavminin, Allah'i birakip

giinese secde etiiklcrini gordiim. §ey-
tan, kendilerine yapukJanru siislii gos-

termi§ dc onlan dogru yoldan ahkoy-
mu§. Bunun ic,in dogru yolu bulamiyor-

lar.

25. ($eytan boyleyapmis ki) gokler-

de ve yerde gizlencni aciga cikaran, giz-

lediginizi ve acikladigimzi bilen Al-

lah'a secde etmesinler.

26. (Halbuki) biiyiik Ars/in sahibi

olan AHah'ian baska lann yoktur.

27. (Suleyman Hudhiid'e) dedi ki:

Dogru mu soyledin, yoksa yalancilar-

dan misin. baicacagiz.

28. §u mcktubumu gotiir, onu kendi-

lerine ver, sonra onlardan biraz cckil de,

ne sonuca varacaklanna bak.

29. (Suleyman'tn mektubunu alan
Sebe' melikesi.) «Bcylcr, ulular! Bana
gok oncmli birmektup birakildi» dedi.

30. «Mckiup Sulcyman'dandir,
rahman vc rahfm olan Allah'in adiyla

(baslamakta) dir.

31. «Bana has kaldirmaym, teslimi-

yct gostcrip bana gelin, diye (yazmak-
tadir)».

32. (Sonra Melike) dedi ki: Beyler,

ulular! Bu isjmde bana bir fikir vcrin.

(Bilirsiniz) siz yanimda olmadan (size

danismadan) hicbir i§i kestirip at-

mam.

33. Onlar, §u cevabi vcrdiler: Biz
guglu* kuvvctli kimseleriz, zorlu sava§
crbabiyiz; buyruk ise senindir, artik nc
buyuracagini sen du§Un.

34. Melike: Hukumdarlar birmemle-
kete girdilcr mi, orayi peri§an ederler ve
halkinin ululanm algaltirlar. (Herhal-
de) onlar da bdyle yapacaklardir, de-

di.

35. Ben (simdi) onlara bir hediye

gflndereyim de, bakayim elciler ne (gi-

bi bir sonug) ile dflnecekler.
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36. (Elgiler, hediyelerle) Suley-

man'a gelince $6yle dedi: Siz bana mal
ile yardim mi ediyorsunuz? Allah'in ba-

na verdigi, size verdiginden daha iyidir.

Hediyenizlc (ben degil) siz sevinirsi-

niz.

37. (Ey elgi!) Onlara don; iyi bilsin-

ler ki, kendilerine asla kanji koyamiya-
caklan ordularla gelir, onlan muhakkak
suretie hor ve hakir halde oradan cikan-

nz!

38. (Sonra Suleyman mu§avirlcrinc)

dedi ki: Ey ulular! Onlar teslimiyet gos-

terip bana gelmedcn Once, hanginiz o
melikenin tahnni bana getirebilir?

39. Cinlerden bir ifrit: Sen makamin-
dan kalkmadan ben onu sana geiiririm.

Gercekten bu i§e giiciim yeler ve bana
guvenebilirsiniz, dedi.

40. Kilapian (Allah tarafindan veril-

mi$) bir ilmi olan kimse ise: Go/unu
acip kapamadan ben onu sana geuririm,

dedi. (Suleyman) onu (melikenin tahti-

m) yanibasma yerie§mi§ olarak gbriin-

ce: Bu, dedi, sukiir mu edecegim, yoksa
nankorluk mii edecegim diye beni sina-

mak Uzere Rabbimin (gosterdigi) liit-

fundandir. §ukreden ancak kendisi icin

§iikretmis, olur. nankOrliik edene gelin-

ce, o bilsin ki, Rabbimin hicbir seye ih-

tiyaci yoktur, cok kerem sahibidir.

(l)im sahibi zatin, Suleyman (a.s.)in vcziri

Asaf bin Berhiya. yahui da Hizu oldugu rivayei

edilmektedir.)

41. (Suleyman devamla) dedi ki:

Onun tahtini bilemeyecegi bir hale geti-

rin; bakalim taruyacak mi, yoksa taroya-

mayanlararasinda mi olacak.

42. Mclikc gclince: Senin lahlin da
bdyle mi? dendi. 0 soyle cevap verdi:

Tipki o! (Suleyman §6yle dedi): Bize
daha once (Allah'tan) bilgi verilmis, ve

biz mtisliiman olmu§iuk.

43. Onu, Allah'tan basjea taptigi sey-

lcr (o zamana kadar tevhid dinine gir-

mekten) alikoymu§tu. Cunkii kendisi

inkSrci bir kavimdendi.

44. Ona: KOsJce girt dendi. Melike
onu g6runcc dcrin bir su sandi ve etegi-

ni yukan cckti. Suleyman: Bu, billQrdan

yapilmi§, §effaf bir zemindir, dedi.

Melike dedi ki: Rabbim! Ben gercek-

ten kendime yazik etmi§im. Sulcy-

man'la beraber Slemlerin Rabbi olan Al-

lah'a tcslim oldum.
(Rivayete gore. Hz. SUleyman Scbc' Mclikcsi

Belkis gelmeden once, bir kosk in$a eturmi;ii.

Bu ko;klin avlusu billurdan yapilmis.. alundan su

akiulmis. vc suya baliklar konmu;iu. Reikis, ze-

minin seffaf bir madde otdugunu farkedemedigi

vc sudan ge^ccegim sandigi icin elegini cekmis,-

li. Butun bu tedbir ve tertipler onun akil ve bilgi-

sinc gUvcnini sarsmij, kendini itah! ir§adi kabule

hazirlami$iu\)
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45. Andolsun ki, «AlIah'a kulluk

edin!» (demesi igin) SemOd kavmine
kardcsjcri SSIih'i gOnderdik. Hcmcn
birbiriyle ceki§cn iki ziimrc oluverdi-

ler.

46. SSlih dedi ki; Ey kavmim! lyilik

dumrkcn nic,in kdtuluge ko$uyorsu-
nuz? Allah'tan magfiret dileseniz olmaz
mi? Bclki size mcrhamet edilir.

47. §6yle dcdilcr: Scnin ve beraberin-

dekilcrin ytfzundcn ugursuzluga ugra-

dik. SSlih: Size cOkcn ugursuzluk (se-

bebi) Allah katinda (yaztli) dir. Hayir,

siz imlihana cckilen bir kavimsiniz, de-

di.

(Hz. Salih, pcygambcr olunca. kendisini ya-

lancilikla itham cuiklcrindcn, Ccnab-i Allah on-

lara kilhk vermi$li. «Ugursu/luk» dedikleri buy-

du.)

48. O schirdc dokuz kisj (elebasi)

vardi ki. bunlar yeryiiziinde bozguncu-
luk yapiyorlar, iyilik tarafma hig yana§-

miyorlardi.

(Burarun. Scmudlulann «Hict» adli $chii ol-

dugu bclirlilmcktedu-. Dokuz ki§idcn maksai do
ku/ insan olahilecegi gibi dokuz gunip da olabi-

lir.)

49. Allah'a and icerek birbirlerine

§6ylc dcdilcr. Gcce ona ve ailesine bas-

kin yapalim (hepsini dldiirelim); sonra

da velisine: «Biz (Salih) ailcsinin yok
edili§i sirasinda orada degildik, inanin

ki dogru sOyliiyoruz» diyclim.

50. Onlar bCyle bir tuzak kurdular.

Biz dc kcndilcri farkmda olmadan, on-

lann planlanm altiisi etiik.

5 1 . Bak i§te, tuzaklannin fUubeti nice

oldu; Onlan da, (kendilerine uyan) ka-

vimlerini de (nasil) topian helSk et-

iik!

52. I§te haksizliklan yiizunden cOk-
miis. cvlcri! Anlayan bir kavim icin el-

betlc bunda bir ibrct vardir.

53. iman cdip Allah'a kar§i gelmek-
ten sakinanlan ise kunardik.

54. Lfll'u da (peygamber olarak kav-

mine gonderdik.) Kavmine sOylc dc-
mi§ti; Gfjz gfire gtfre hala o haySsizligi

yapacak misiniz?

55. (Bu Udht ikazdan sonra fidla) siz,

illc dc kadinlan birakip §ehveilc erkek-

lcrc yakla§acak misiniz? Dogrusu siz,

beyinsizliktc devam cdcgclen bir ka-

vimsiniz!
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56. Kavminin cevabi sadece; «UH ai-

lesini memleketinizden gikann; gunkii

orilar (bizim yaptiklartmizdan) uzak
kalmak isteyen insanlarmi§!» demele-
rindcn ibaret oldu.

57. Bunun iizcrinc onu vc ailcsini

kurtardik. Yalniz kansi mustesna; onun
gcridc (azaba ugrayanlarin icinde)

kalmasini takdirettik.

58. Onlann uzcrlcrinc muihi§ bir yag-

mur indirdik. Bu sebeple, uyanlan (fa-

kat aldirmayan) lann yagmuru ne kfltu'

olmustur!

(Tefsirlerde bu yagmur hakkinda a^iklama

yapihrken. Uzerlcrinde, kimin ba$ina du$ecckse
onun adi ya/ili la^lar yagdinldigi belirtilmekie-

dir.)

59. (Resulum!) De ki: Hamd olsun

Allah'a, selam olsun seckin kitdigi kul-

lanna. Allah mi daha hayirli, yoksa
O'na ko§tuklan ortaklar mi?

(Allah'in segkin kullanndan maksadin, pey-

gamberler veya Hz. Peygamber'in ashabi ya da
ilahi nzaya mazhar olan gclmi$-gclecck bUliln

mUminler olabilecegi ifade edilmektedir.)

60. (Onlar mi hayirli) yoksa gOkleri

ve yen yaraian, gOkten size su indircn

mi? O suyla, bir agaciru bile bilirmeye

guciinuzun yeimedigi giizcl giizcl bah-

geler bitirdik. Allah'ian baska bir tann
mi var! Dogrusu onlar sapikhkta devam
eden bir giiruhtur.

61. (Onlar mi hayirli) yoksa yeryii-

ziinii oturmaya elverisji kilan, aralann-

dan (yer alnndan ve usiunden) nchirlcr

akuan, arz igm sabit daglar yaraian, iki

deniz arasma cngcl koyan mi? Allah'ian

baska bir tann mi var! Dogrusu onlann
c,ogu (hakikatleri) bilmiyorlar.

62. (Onlar mi hayirli) yoksa darda

kalana kcndine yalvardigi zaman kanji-

lik veren ve (ba$indaki) sikintiyi gide-

rcn, sizi ycryiizuntin nakimleri kilan

mi? Allah'tan baska bir tann mi var! Ne
kadar da kit du§unuyorsunuz!

63. (Onlar mi hayirli) yoksa karanin

ve denizin karanlikJan icinde size yolu

bulduran, rahmctinin (yagmurun)
oniindc ruzgSrlan miijdcci olarak gon-
deren mi? Allah'tan baska bir tann mi
var! Allah, onlann kosoiklan ortaklar-

dan cok yiicedir, miinczzehtir,
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64. (Onlar mi hayirh) yoksa ilk ba§-

tan yaratan, sonra yaratmayi ickrar eden
ve sizi hem gokten hem yerden nziklan-

diran mi? Allah'tan ba§ka bir tann mi
var! De ki: Egcr dogru soyluyorsaniz

siz kesin delilinizi geiirin!

65. De ki: Goklcrdc vc ycrdc, Al-

lah'tan ba§ka kimsc gaybi bilmez. Ve
onlar ne zaman diriltileceklerini de bil-

mezler.

66. Hayir, onlann ahiret hakkindaki

bilgileri yetersiz kalmi^tir. Dahasi, bu
hususta §uphc icjndedirler. Bunun da
otcsindc, onlar ahiretten yana kordiir-

ler.

67. InkSrcilar dcdiler ki: Sahi, biz ve

atalanmiz, toprak olduktan sonra, gcr-

cekten (diriltilip) cikanlacak miyiz?

68. Andolsun ki, bu tchdit bize yapil-

digi gibi, daha once atalanmiza da ya-

pilmi§tir. Bu, oncckilerin masallann-
dan baska bir sey degildir.

69. De ki: Yeryiiziindc gezin de, gii-

nahkSrlann akibeti nice oldu, gftriin!

70. (Resulum!) Onlann yiiztinden ta-

salanma, kurmakia olduklan tuzaklar-

dan OtOrti sikinti duyma.

71. Onlar: Eger dogru sozlii iseniz

(soyleyin bakahm) bu tchdit ne zaman
gerceklesecek? derler.

72. Dc ki: Cabucak gelmesini istedi-

giniz seyin (azabin) bir kismi herhalde

yakmda ba§iniza gclcccktir.

(Kafirlcrin, daha dtinyada iken, cektikler
i bir

kisim cezalara >$aret olunmakta vc asil cezanin

ahircllc oldugu. dolayli bir $ekilde ifade edil-

mcklcdir.)

73. §uphcsiz Rabbin, insanlara kar§i

liituf sahibidir; fakat insanlann cogu
§ukrctmezler.

74. Rabbin clbctte onlann kalplerinin

gizlediklerini de, aciga vurduklanni da
bilir.

75. Gflktc vc ycrdc goze goriinmeyen
hie,bir §ey yoktur ki, apacik bir kitapta

(levh-i mahfuzda) bulunmasin.

76. Dogrusu bu Kur'an, israilogulla-

nna, hakkinda ihtilaf cdegeldikleri §ey-

lerin pek <;ogunu anlatmaktadir.
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77. Vc o, muminlcr icin gercekien bir

hidayel rehberi ve rahmettir.

78. Rabbin §iiphesiz, onlar arasinda

hukmiinii vereceklir. O, mullak galiptir,

her §eyi bilcndir.

79. O halde sen Allah'a giivenip da-

yan. fiinkii sen apacik hakikat iizere-

sin.

80. Bil ki sen olulere i§ituremezsin,

arkalanni doniip giderlerken sagirlara

da daveti duyuramazsin.

81. Sen korlcri sapikhklanndan cevi-

rip dogru yola getiremezsin. Ancak
ayeilcrimizc inanip da teslim olanlara

duyurabilirsin.

82. O sOz ba§lanna gcldigi (kiyamet
yakla$tigi) zaman, onlara yerdcn bir

dSbbe (mahl&k) cikannz da, bu onlara

insanlann Syetlcrimize kcsin bir iman
getirmemis. olduklanni soylcr.

(Kiyamet alameileri arasinda sayilan vc
«dabbettl'l-arz» denen yaratik hakkinda Elmalih
Muhammed Hamdi Ya/ir'in «Hak Dini Kur'an
Dili* isimli tcfsirinin 5. cili 3701-3704. sahifele-

rine bakiniz..)

83. O gun, her iimmct icindcn Syctle-

rimizi yalan sayanlardan bir cemaat
loplanz da onlar toplu olarak (hesapye-
rine) sevkedilirler.

(Tefsirlcrdc. burada anilan ccmaaitan maksa-
din, kendilerine uyulan ftncOicr oldugu bcliriil-

mektcdir.)

84. Nihayei, (hesap yerine) geldiklc-

ri zaman Allah buyurur. Siz benim ayei-

lerimi, ne oldugunu kavramadan yalan

saydiniz oyle mi? Degilse yaptigimz
neydi?

85. Yaptiklan haksizliktan (Kuril

.

(azaba ugrayacaklarint bildiren) o sbz

gerccklc§mi§tir; artik onlar konu§a-
mazlar.

86. Dinlensinler diye geceyi (karan-

lik) \t(qah§sinlar diye) giinduzu ay-

dinhk kildigimizi gormediler mi? Iman

eden bir kavim icin elbctle bunda bircok

ibretler vardir.

87. Sur'a ufuriildugu gUn, -Allah'in

dilediklcri miistcsna-, goklerde ve yer-

de bulunanlar hep dehscic kapilir. Hepsi

boyunlan bukuk olarak O'na gelirler.

88. Sen daglan goriirsiin de, onlan
ycrindc durur sanirsin. Oysa onlar bu-

luilann yiirtimesi gibi yiiriimektedirler.

(Bu.) her §cyi sapasaglam yapan Al-

lah'in sanatidir §iiphcsiz ki O, yaptikla-

nnizdan tamamiyla haberdardir.

(Bu ayct, dUnyanm sabit olmayip, harekec ha-

linde otduguna i$arel etmekledix. Daglann harc-

ket elmcsi derrick, onlann da 07.erinde bulundu-

gu arviri harekei etmesi demektir,)
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89. Kim iyilikle (ildhi huzura) gelir-

se, ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gun
korkudan emin kahrlar.

90. (Rablerinin huzuruna) koiuluklc

gelcn kimseler ise yiizukoyun cehenne-
me atihrlar. (Onlara) «Ancak yaptikla-

nnizin karsjligini g6rmektesiniz!» (de-

nir).

91 , 92. (De ki;) Ben ancak, bu §chrin

(Mekke'nin) Rabbine -ki O burayi do-
kunutmaz kilmi§tir- kulluk etmekle
emrolundum. Her sey de zaicn O'na ati-

tir. Bana miislumanlardan olmam vc
Kur'an okumam emredildi. Amk kim
dogru yola gelirse, yalniz kcndisi icin

gclmi§ olur; kim de saparsa ona de ki:

Ben sadece uyancilardanim.

93. Ve §oylc de: Hamd Allaha mah-
sustur. O, Syetlerini size gostcrecek, siz

de onlan goriip tanjyacaksiniz (ama ar-

akfaydasi olmayacaktir). Rabbin, yap-

tiklanmzdan habersiz dcgildir.

(28)

YiRMiSEKiZINCi SURE
el-KASAS

Bu sine Mekke'de nazil oblWI tur. 85. ayeunin
hicrel esnasuida Mckkc ilc Medine arasinda, 52
ila 55. ayeilerinin isc Medine'de nazil oldugu
rivaycl cdilmi$iir. 88 ayettir.

«Kasas», olaylar. hikayeler demektir. Ismini
25. ayeiwdcn almi$iir. Surenin ba$hca konulan-
ni, Hz. Musa'nin focuklugundan ilibaren hayali.

mUcadelcleti; tcvhid chlinin zaferi ve diinya ser-

vciine guvenilmemesi tc;ki) eimekiedir.

Bismillihirrahmanirrahim

1. T1 Sin, Mim.

2. Bunlar, apacik Kitab'in ayetleri-

dir.

3. iman edcn bir kavim icin (faydah
olmak iizere) Musa ile Firavun'un ha-

berlerinden bir kismini sana gercek sek-

liyle naklcdecegiz.

4. Firavun, (Mtsir) topraginda ger-

cekten azmi$, halkini ce§itli ziimrelere

bolmu^tii. Onlardan birziimrcyi gUcsiiz

buluyor, bunlann ogullanni bogazh-
yor, kizlanni isc sag birakiyordu. Qun-
kii o bozgunculardandi.

(Ayetie scizu edilen zilmrc lsrailogullandir.

Bir kahiii, Firavun'a, IsrailoguUan iy-inden bir er-

kek ^ocuk dunyaya gcleccgini ve kendi salianaii-

ni elinden alacagim sdylemi^ti. Bunun uzerine
Firavun. Israilogullannin crkck (ocuklanrun dl-

duriilmesini emreui.)

5. Biz ise. o ycrdc gucsiiz dii§iirulen-

lere lutufta bulunmak, onlan onderler
yapmak ve onlan (mukaddes toprakla-

ra) vSris kilmak isiiyorduk.
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6. Ve o yerde onlan hakim kilmak;

Firavun ile HSman'a ve ordulanna, on-

lardan (Israilogullanndan gelecek di-

ye) korktuklan §cyi gostcrmck (isti-

yorduk).

7. Musa'nin anasina: Onu cmzir, kcn-

disine zarar geleceginden endiselendi-

gindc onu denize (Nil nehrine) biraki-

ver, hie korkup kaygilanma, gunkU biz

onu sana gcri vereccgiz ve onu pcygam-
berlerden biri yapacagiz, diye bildir-

dik.

8. Nihayet Firavun ailcsi onu yitik co-

cuk olarak (nehirden) aldi.O, sonunda
kendileri igin bir dusman ve bir tasa ola-

cakti. §iiphesiz Firavun ile HSman ve
askerleri yanli§ yolda idiler.

9. Firavun'un kansi (sepetin iginden

erkek gocuk gtkinca kocastna:) Bcnim
ve senin icin gflz aydinligidir! Onu 01-

durmeyin, belki bize faydasi dokunur,

ya da onu evlSt ediniriz, dedi. Halbuki

onlar (i§in sonunu) sczcmiyorlardi.

10. Musa'nin anasinin yiireginde yal-

mzca cocugunun lasasi kaldi. Eger biz,

(vadimize) inananlardan olmasi igin

onun kalbini peki§tirmcmi§ olsaydik,

neredeyse isj meydana cikaracakti.

11. Anncsi Musa'nin ablasina: Onun
izini takip et, dedi. O da, onlar farkina

varmadan uzaktan kardesjni gOzetledi.

12. Biz daha onceden (annesine geri

verilinceye kadar) onun siit analanni

kabuliine (emmesine) musaade etme-

dik. Bunun u/.enne ablasi: Size, onun
bakimini naminiza ustlenecek, hem de
ona iyi davranacak bir aile gostereyim

mi? dedi.

13. Boylelikle biz onu, anasina, gozii

aydm olsun, gam gekmesin ve Allah'in

vSdinin gercek oldugunu bilsin diye gc-

ri verdik. Fakal yine de pek cogu (bunu)

bilmezler.

(Firavun ile hammi, Hz. Musa'yi evlat edhv
mck isicrkcn hcrhaldc onun, cllcrinde lerbiyc

edilmekle kendilerine uyacagtm sanmi$Iardi.

Halbuki insan hayatirun olu$umunda iki milhim
ami] vardi: Vcrasci vc lerbiyc. Insan bazan vera-

sclin, ba/.cn icrbiyenin, bazen dc her ikisinin lesi-

ri altinda kalir. 9. aycite bu incelige i$aret edil-

mi$iir. Bilgi insan davran>§ini kismcn degi^tirir.

Bununla bcrabcr insanin bilgi ile, c.evTe tcsirlcri

ve egilim ite lamamen degi$iirilebilecegu"u t isic-

nilcn kaliba sokulabilcccgini sartmak yanh;tir.

Iyi egilim gdrmu$. iyi fevrcde yeti;mi$. bilgili ve

kiiltiirlii olmakla beraber kotu insanlar bulundu-
gu gibi. kbtii ^evredc yeii$mi$. kblii egilim gbr-

m(lf ... fakal iyi olarak kalabilmis, insanlar da var-

dir.)
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14. Musa yigitlik gagina erip olgunla-

sjnca, biz ona hikmei ve ilim verdik. i§-

te giizel davrananlan biz boylece muki-
fallandinnz.

(«Hikmel» olarak man aland in I an «hukm»
kclimesi, lefsirlcrde daha 90k «peygamber1ik*
s,eklinde a^iklanmaktadir )

15. Musa, ahalisinin habersiz oldugu

bir sirada sehre girdi. Orada, bin kcndi

tarafindan, digcri dtisman tarafmdan
olan iki ad ami birbiriyle dogiisur buldu.

Kendi tarafindan olani, dii§mana kar§i

ondan yardim dilcdi. Musa da otekine,

bir yumruk vurup filumiine sebep oldu.

(Bunun uzerine:) Bu §eytan i§idir. O,

gcrgcktcn saplmci, apac,ik bir dusman,

dedi.

(Hz. Musa, hakki teblig euneye basjadigi 19111,

Kiptiler kcndisinc ccphe almisjardi. Bu sebeple,

ahalisinin evlcrine (ekildigi bir vakiile 5.ehrc gir-

misU. «Bu seytan is,i» dcrkcn. Hz. Musa'nin ken-

di l;ine degil. zaten olUm cezuini hak elmis, olan

makiUlUn sufuna ifarel eiiigi belirtilmektedir,

Bu su;un. bazi yerlcrdc. bir musevi kadini zuiaya

icbar. bazi yeilerde mudak (arzda Atlah'a isyan

oldugu kaydedilir. Bununla beraber, heniiz 61-

dUrme emri aim ami$ oldugundan, Hz. Musa'nin,

bu so/.Uyle kendi fiilini kasdeitigi de ifade olun-

makladir.)

16. Musa: Rabbim! Dogrusu kcndi-

me zulmettim (ba§ima i§ agtim). Beni
bagi§la dedi, Allah da onu bagi§ladi.

Ciinkii, gok bagisjayici, cok csirgcyici

olan ancak O'dur.

17. Musa: Rabbim! Bana liitfettigin

nimctlcre andolsun ki, amk su9lulara

(ve suga itenlere) asla arka c.ikmayaca-

gim, dedi.

18. §chirdc korku iginde. (etrafi) g6-

zetfeyerek sabahladi. Bir de ne gorsiin,

dun kendisinden yardim istcyen kimsc,

feryat ederek yine ondan imdat istiyor.

Musa ona (yardim isteyene) dedi ki:

Dognjsu sen, bcsbclli bir azginsin!

19. Musa, ikisinin de dU§mani olan

adami yakalamak istcyincc, o adam de-

di ki: Ey Musa! Diin bir cana kiydigin

gibi, bana da mi kiymak istiyorsun? Dc-
mek, diizclticilcrdcn olmak istemiyor

da, bu yerdc illc yaman bir zorba olmayi
arzuluyorsun sen!

20. §chrin tfbiir ucundan bir adam ko-

§arak gcldi: Ey Musa! tleri gelenler seni

61durmck icjn hakkinda miizakere edi-

yorlar. Derhal (huradan) 91k! inan ki

ben senin iyiligini isieyenlerdenim, de-

di.

21. Musa korka korka, (etrafi) gozct-

leyerek oradan giku. «Rabbim! Beni za-

limlcr giiruhundan kurtar» dedi.
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22. Medyen'e dogru yOneldiginde:

Umanm, Rabbim beni dogru yola iletir,

dedi.

(Medyenlilctlc Hz. Musa arasinda akrabahk
bulundugu rivayei edilir. Medyenliler de Musa
fa s.) da, Hz. Ihrahim'in evlailanndandi. Haita

«Medyen», Ibrahim peygamberin o§ulIarindan

birinin adi idi vc bu ^chir Firavun'un idaresinde

degildi.)

23. Musa, Medyen suyuna vannca,

orada (hayvanlarwi) sulayan bir 90k
insan buJdu. Onlann gerisinde de, (hay-

vanlarwi) engellcycn iki kadin gordii.

Ordara; Derdiniz nedir? dedi. §6yle ce-

vap vcrdiler. Qobanlar sulayip gekilme-
den biz (onlann igine sokulup hayvan-
lartmizi) sulamayiz; babamiz da 90k
yasjidir.

24. Bunun uzerine Musa, onlann ye-

rine (davarlanni) sulayiverdi. Sonra
golgeyc gekildi ve: Rabbim! Dogrusu
bana indirecegin her hayra (lutfuna)

muhtacim, dedi.

(Hz. Musa, ycdi gundUr 09 idi, ne veriJse yiye-

cck hatdeydi. Bu sozleriyle Rabbine herhangi bir

azik ihsan clmesi i^in yalvanyordu.

Ayetin son tarafina, «Dogrusu bana indirdi-

e m hayirdan dolayi muh[acim» manasi da vetil-

mckiedir. Bu manaya gore, Hz. Musa, kendisine
verilen ulvi goreve vc bu sebeple dOnyada fakir

dli^us.Unc is.aret ediyordu. Zira o, Firavun'un ya-

nmda iken bolluk i^inde idi. Elbetie bu sflzlcr,

jikayel icin degil, $UkUr maksadiyladir.)

25. Dcrken, 0 iki kadindan bin ulana
utana yiiriiyerek ona geldi: Babam, de-

di, bizim yerimize (hayvanlari) sula-

manin kar$iligini fklcmek igin seni gagi-

nyor. Musa, ona (Hz. $uayb'a) gelip

ba§indan gegeni anlatmca o: Korkma, o
zalim kavimden kurtuldun, dedi.

26. ($uayb'in) iki kizindan bin: Ba-

bacigim! Onu Ucretle (goban) tut. £un-
kti iicreUe isiihdam edeeegin en iyi kim-
se, guglii ve giivcnilir olandir, dedi.

27. ($uayb) dedi ki: Bana sekiz yi!

gah§mana kan>ilik §u iki kizimdan birini

sana nikahlamak istiyorum. Egcron yi-

la tamamlarsan artik o kendinden; yok-
sa sana agirlik vennek istemem. ln§al-

lah beni iyi kimselcrdcn (i$verenler-

den) bulacaksin.

28. Musa §0yle cevap verdi: Bu se-

ninlc benim aramdadir. Bu iki silreden

hangisini doldurursam doldurayim, de-

mek ki bana kar§i husumet yok. SOyle-
diklerimize Allah vckildir.
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29. Sonunda Musa siircyi doldurup

ailesiyle yola gikinca, TOr larafindan bir

aie§ gftrdii. Ailesine: Siz (burada) bek-

lcyin; ben bir ales, gOrdiim, bclki oradan

size bir haber yahut isinmaniz icin bir

ate§ parcasi getiririm, dedi.

30. Oraya gelincc, o miibarck yerdeki

vSdinin sag kiyisindan, (oradaki) agac.

larafindan kendisine §i>yle scslcnildi:

Ey Musa! Bil ki ben, butun Slemlerin

Rabbi oian Allah'im.

31. Ve «AsSm at!» (denildi). Musa
(amgt) asSyi yilan gibi deprenir gOriin-

ce, dOniip arkasina bakmadan kac.li.

«Ey Musa! Bcri gel, korkma. fiinku sen

emniyette olanlardansin» (buyuruldu).

32. «Elini koynuna sok; kusursuz,

bembcyaz gikacakur. Korkudan (a$ i-

lan) kollanni kendine cck. i§tc bu ikisi

Firavun vc onun adamlanna kar§i Rab-
bin tarafindan iki kesin delildir. Qilnku

onlar, yoldan cikan bir kavim olmusjar-

dir» (diye seslenildi).

33. Musa dedi ki: Rabbim! Ben on-

lardan birini tildurmu§tum, beni Oldiir-

melerinden korkuyorum.

34. Karde§im Harun'un dili benim-

kinden daha diizgundiir. Onu da beni

dogrulayan bir yard unci olarak bcnimle

birlikic grjndcr. Zira bana yaJancihk it-

haminda bulunmalanndan endive edi-

yorum.

35. Allah buyurdu: Scni karde§inle

dcstcklcyecegiz ve size Gyle bir kudret

verecegiz ki, ayctlcrimiz (mucize yar-

dimlarimi2) sayesinde onlar size erise-

miyecekler. Siz ve size tSbi olanlariis-

tiin geleceksiniz.
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36. Musa onlara apac^k Syetlerimizi

getirince: Bu, olsa olsa uydurulmu? bir

sihirdir. Biz Onccki ataJanmizdan bfly-

lesini is,itmemi§tik, dedilcr.

37. Musa §oyle dedi: Rabbim, kcndi
katindan kimin hidayet (hakka rehber-

lik) getirdigini vc hayirli aJubetin kime
nasip olacagiru en iyi bilendir. Muhak-
kak ki, zalimler iflflh olmazlar.

38. Firavun; Ey ileri gclcnler! Sizin

iqin benden baska bir ilflh lanimiyorum.
Ey Ham5n! Haydi benim icjn gamur
iizerinc ate§ yak (ve tugla imal et), bana
bir kule yap ki Musa'nin tannsina cjka-

yim; ama saniyorum, o mutlaka yalan
sflyleycnlerdendir, dedi.

39. O ve askerleri, yeryiiziindc haksiz

yere biiyiikliik lasladilar ve gergcktcn
bize ddndiirulmeycccklerini sandilar.

40. Biz dc onu vc askerlerini yakala-
yip denize ativerdik. Bak i§te, zalimle-

rin sonu nice oldu!

41. Onlan, (insantan) atese c,agiran

Onculcr kildik. Kiyamct giinii onlar yar-

dim gOrmeycccklcrdir.

42. Bu dUnyada arkalanna ISnet lak-

tik. Onlar, kiyamct guniinde de kOliilcn-

misjcr arasmdadir.

43. Andolsun biz, ilk ncsillcri yok et-

tikten sonra Musa'ya, -dii§umJp rjgut al-

sinlar diye- insanlar icjn apacjk deliller,

hidayet rchbcri ve rahmet olarak o Ki-
tab'i (Tevrat'i) vcrmi§izdir.
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44. (Resulum!) Musa'ya emrimizi
vahyettigimiz sirada, sen ban yoniinde

bulunmuyordun ve (o hadiseyi) gOren-

lcrden de degildin.

(Hz. Musa'nin Tur daginda ilahl kclama maz-
har oldugu ana i$arcl cdilmckte ve Hz. Peygam-
ber'ui o esnada Tur'da bizzai hazir bulunmadigi
ve ball tarafinda Hz. Musa'yi bckJeycnler arasin-

da olmadigi haurlaulmakta; biltiin bunlarm, ken-

disinc vahiy yoluyla ogreuidigi ifade edilmis, ol-

maktadir.)

45. Bilakis biz nice nesiller var etlik

de, onlann iizerinden uzun zamanlar
gecti. Sen, Syetlerimizi kendilcrinden

okuyarak flgrcnmck iizcrc Mcdyen hal-

ki arasinda oturmus, da dcgilsin; aksine

(onlansana) gonderen biziz.

46. (Musa'ya) seslcndigimiz zaman
da, sen TOr'un yaninda degildin. Bila-

kis, sen den fincc kcndilcrine uyanci
(peygamber) gelmeyen bir kavmi
uyarman icjn Rabbinden bir rahmetola-

rak (or tula gecenleri sana biidirdik);

ola ki dii§unup Ogiit alirlar.

(Tefsirlerde. 44, 45 ve 46. ayellerde, *Sen ...

degildin* ;cklindc ijarel edilen olaylann ayn za-

manlara ail ve Hz. Musa'nin hayatinda ayn ayn
mUhim birer hadise oldugu bdirtilmektedii.

Hz. Muhammed'den once peygamber gtinde-

rjlmemis, devreye «felrcl» devri denmekledir.

Ayetle kasiedilenin, Hz. lsa ile Hz. Muhammed
arasindaki 570 yilhk zaman parcasi oldugu soy-

lenmektedir. Hz. lsa ve Hz. Musa'nin daveileri

lsrailogullan ve onlann havalisindekilere mun-
hasir oldugundan, burada kasledilen devre, Hz,

Ismail ile Hz. Muhammed arasindaki dOncm
$eklinde de aciklanmakladir.)

47. Bizzat kendi yaptiklanndan dola-

yi ba§Ianna bir musibet geldiginde:

Rabbimiz! Ne olurdu bize bir peygam-
ber gflnderseydin de, Syetlerine uysak
ve miiminlcrdcn olsaydik! diyecek ol-

masalardi (sent gdndermezdik).

48. Fakat onlara tarafimizdan o hak
(Peygamber) gclincc: «Musa'ya veri-

len (mucizeler) gibi ona da vcrilmcli

degil miydi?» dediler. Peki, daha Once
Musa'ya verileni de inkfir eimemi§ler
miydi? «Birbirini dcsteklcyen iki si-

hir!» demi§ler ve §unu sOylemi§lerdi;

Dogrusu biz hicbirine inanmiyoruz.

(Buradaki manaya gore Kur'an ve Tevrat kas-

icdilmif olur. Diger kiraatlere gdre. «YaxdimIa-

5,an iki sihirbazf» $eklinde manalandirmak gere-

kir. Bu laktirde Hz. Musa Ue Hz. Harun ya da Hz.

Musa ile Hz. Muhammed kaslcdilmis, olabilir.)

49. (Resulum!) De ki: Eger dogru
sozlulcr iscniz, Allah kanndan bu iki-

sinden (bana ve Musa'ya inert kitaplar-

dan) daha dogru bir kiiap getirin de ben
ona uyayim!

50. Eger sana cevap veremezlersc, bil

ki onlar, sirf heveslerine uymakiadiriar.

Allah'lan bir yol gosicrici olmaksizin
kendi hevesine uyandan daha sapik kim
olabilir! Elbette Allah zalim kavmi dog-

ru yola ileimez.
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51. Andolsun ki biz, du§tinup tigiii al-

sinlardiye, sd/u (vahyi) birbiri ardinca

yctis^inrrisjzdir (arahksiz vahiylerimizi

gdndermi§izdir).

52. Ondan (Kur'an'dan) once kendi-

lerine kitap verdiklerimi/., ona da iman
cdcricr.

(Ehl-i kitaptan olup da mUsltimanligi kabul
edcnlcrc i;aret olunmaktadir.)

53. Onlara (Kur'an) okundugu za-

man: Ona iman ettik. £unku o Rabbi-

mizden gelmi§ hakikattir. Esascn biz

daha Once de miisliiman idik, dcrlcr.

54. i§te onlara, sabrctmelerinden orti-

rii, miikaTatlan iki defa verilecektir.

Bunlar ktituliigu iyilikle savarlar, ken-

dilerine verdigimiz nziktan da Allah n-

zasi icin harcarlar.

55. Onlar, bo§ soz tsUtikleri zaman
ondan yiiz ceviririer ve: Bizim isjerimiz

bize, sizin isjeriniz size. Size sclam ol-

sun. Biz kendini bilmezleri (arkada§
edinmek) istemeyiz, derler.

56. (Resuliim!) Sen sevdigini hidaye-

te erdiremezsin; bilakis, Allah diledigi-

ne hidayet verir ve hidayeie girecek

olanlan en iyi O bilir.

(Rivayete gOre, Resul-i Ekrem (s.a.). amcasi

Ebu Taiip'e hitaben $6yle buyurmujiu: «La ilahe

illallah* de ki. kiyamet gUnil senin lehine $eha-

dcllc bulunayim. Ebu Talip ise, «Kurey$ kadmla-

n bcni kmailar, korkudan bunu soyledi derler.

Egcr btiytc demeyecek olsalardi. mUsluman olup

seni sevindirirdim* demi;li. Hz. Peygamber'in,

90k scvdigi, ttnemli yardimlanni gbrdilgu amca-
sinin hidayeii i$in boyle 9irpim;i Uzerine bu ayel

nazil oldu.)

57. «Biz seninle beraber dogru yola

uyarsak, yurdumuzdan atilinz» dedilcr.

Biz onlan, kcndi katimizdan bir nzik

olarak her seyin iirunlerinin loplanip

geiirildigi, giivenli, dokunulmaz bir ye-

re (Mekke-i Mukerreme'ye) yerlestir-

medik mi? Fakal onlann ?ogu bilmez-

ler.

58. Biz, refahtndan jimarrms. nice

memleketi helSk eimi§izdir. i$te yerle-

ri! Kendilcrindcn sonra oralarda pck az

oturulabilmistir. Onlara biz vans olmu-
gUzdur.

59. Rabbin, kendilcrine Syctlcrimizi

okuyan bir peygamberi memleketlerin
ana merkezine gOndermedikce, o mem-
Ickctlcri hclSk cdici dcgildir. Zatcn biz

ancak halki zalim olan memlekeileri
helSk etmi§izdir.

(Ayeiteki «ana merkezine* olarak manalan-

dmlan «fi Ummiha*. Mekke §ehri olarak a^ildan-

mi$Ur. Zira Mekke'nin, bir adi da "OmmiTl-
Kura* idi. Ayni kelime. memlekeiin ileri gelen-

leri §cklindc de tefsir cdilmi$ur.)
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60. Size verilen §eyler. dunya hayati-

nin gcgim vasitasi vc susudiir. Allah ka-

tinda olanlar ise, daha hayirli ve daha
kalicidir. HSIa buna akhniz crmcyecck
mi?

6 1 . §u haldc, kendisine guzel bir va-

adde bulundugumuz ve ardindan ona
kavu$an kimse, (sirf) diinya hayatinin

gecjei menfaai ve zevkini ya§amgimiz,

soma kiyamet giintinde (azap iqin) hu-

zurumuza geiirilcnler arasinda bulunan

kimse gibi midir?

62. O gun Allah onlan cagirarak; Be-

nim ortaklanm olduklanm iddia cttik-

leriniz hani nerede? diyeccktir.

63. (O gun) aleyhlerine sSz (hiikum,

gcr^ckle§mi§ olanlar: Rabbimiz! §un-
lar azdirdigimiz kimselerdir Biz nasil

azmi§sak onlan da ttylece azdirdik

(yoksa onlan zorlayan bir gucumuz
yoktu. Onlann suglartndan) bcri oldu-

gumuzu sana arzederiz. Zaien onlar as-

linda bize tapmiyoriardi (kendi arzuta-

nna tapiyorlardi). dcrlcr.

64. «{AUah'a ko§tugunuz) ortaklan-

mzi gaginn!» denir, onlar da caginrlar;

fakai kendilerine cevap vermezler ve

(kar§ilannda) azabi gorurlcr. Nc olur-

du (diinyada iken) dogru yola girseler-

di!

(Ayetin son kismina «azabi gonlrler, ah keske
dogru yola girmis. olsalardi diye yanarla/» sek-

linde de mana vcrilmcklcdir.)

65. O gun Allah onlan cafirarak:

Peygambcrlcrc nc ccvap vcrdiniz? di-

yecektir.

66. i§te o giin onlara biitxin habcrlcr

k6'rlc§mi§lir (delilleri tukenmi§, soyle-

yecek sozleri kalmami§tir); onlar bir-

birlcrinc dc soramayacaklardir.

67. Fakat tevbe eden, iman edip iyi i§-

ler yapan kimseye gclince, onun kurtu-

lusa crenler arasinda olmasi umulur.

68. Rabbin, diledigini yaralir ve se-

t^r. Onlann secim hakki yokrur. Allah,

onlann ortak ko§tuklanndan miinez-

zehtir ve §§ni yiicedir.

69. Rabbin, onlann, sinclerinde giz-

lcdiklerini de, agiga vurduklanm da bi-

lir.

70. i§ie O f
Allah'tir. O'ndan basjea

tann yoktur. Oniindc de, sonunda da

hamd O'nundur, hUktim O'nundur. Ve
ancak O'na donduruleceksiniz.
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71. (Res&lumf) De Id: DiistindilnUz

mii hi$, cgcr Allah tizerinizde gcceyi ta

kiyamet giiniinc kadar araliksiz devam
cni rse, All ah'tan ba§ka size bir i§ik geti-

recek tann kimdir? Hflla i§itmeyecek

misiniz?

72. De ki: Soyleyin bakalim, eger Al-

lah uzerinizde gundtlzU ta kiyamet gii-

niinc kadar araliksiz devam ettirse, Al-

1 ah'tan basjca, istirahat edeceginiz gcce-

yi size getirecek tann kimdir? H&la gOr-

meyecek misiniz?

73. Rahmetinden dtiirii Allah, gcceyi

ve giindiizu yararti ki geceleyin dinlene-

siniz, (giindUzun) O'nun fazlu keremin-

den (rizktnm) arayasmiz ve §Ukredesi-

niz.

74. O gun Allah onlan cagirarak: Bc-

nim ortaklanm olduklanm iddia ettik-

leriniz hani nerede? diyecektir.

75. (O giln) her urnmetten bir §ahii

cikanr, (kdfirlere): Kesin delilinizi ge-

tirin! deriz. O zaman bitirler ki hakikat

Allah'a aittir ve uydurageldikleri seyler

(putlar) da kcndilerinden aynhp kay-

bolmuslardir.

(Her Ummetten cikanlip cagnlacak olui fa-

hitler, o Ummetlcre gonderilen peygamberler
olarak actklanmakladir.)

76. Karun, Musa'ntn kavminden idi

de, onlara kar§i azgmlik etmi§ti. Biz ona
Oyle hazineler vermi§tik ki, anahtarlan-

ni guclii-kuvvetli bir topluluk zor ta§ir-

di. Kavmi ona $oyle demi§ti: §imarma!
Bil ki Allah §imanklan sevmez.

(Karun'un, Hz. Musa'run amcazadesi oldugu
rivayet edilir. Once Hz. Musa'ya iman etmi§ti.

Fakal hirsi ve laskanfhgi ytlzUnden munafikJiga

yeltendi. Israilogultarimn ba$inda Firavun'un

gorevlisi olarak bulundu. onlara kar$i zalimlik vc

ta$kinltk etti. Bir laraflan serveliyle, bir laraflan

da ilmiyle ovUnUyor, $imanyordu. Rivayete go-

re Israilogullan icinde Tevrat'i en iyi okuyan
kimse o idi. Kimya ve ticaret sahalannda da ook
bilgili olduguna dair kayitlar vardir. Ne var ki,

sonunda, gerek ilmi gerekse serveti ona yarol-

mami$, inan;si2hgi ve azginhgi ytlzUnden helak

olup gitmijtir.)

77. Allah'in sana verdiginden (O'nun

yolunda harcayarak) ahirct yurdunu

iste; ama diinyadan da nasi hi ni unutma.

Allah sana ihsan ettigi gibi, sen de (ia-

sanlara) iyilik et. Yeryiiziinde bozgun-

culugu arzulama. §iiphesiz ki Allah,

bozgunculan sevmez.

(Karun gibi hazineler sahibi bir inin $ahsinda

yapilan bir 6gune dahi. Kur'an'in. "Diinyadan da
nasibini unutma* tavsiyesinde bulunmasi,
Islam'in dUnyaya ail cah;maya ne kadar oncm
verdigini gosteren bir nUkte ta$imaktadir. Bu-
nunla birlikte Kur'an, daha sonraki ayetlerde,

bUsbUtUn dUnyaya dalmanin getirecegi felaket-

leri de canh bir $ekilde gozler onUne sererek.

dUnya ve ahireti dcngeleyen mutedil bir yol tu-

tulmasim tavsiye elmektedir.)
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78. Karun ise: O (servet) bana ancak

kendimdeki bilgi sayesindc verildi, dc-

mi§ti. Bilmiyor muydu ki Allah, ken-

dinden dnceki nesillerden, ondan daha
gucjii, ondan daha £ok laraftan olan

kimseleri helSk etmi§ti. GunahkSrlar-

dan giinahlan somlmaz (Allah ontann
hepsini bilir).

79. Dcrken, Karun, ihti§ami icjnde

kavminin kanjisina Qiku. Dunya hayati-

ni arzulayanlar: Ke§kc Karun'a verile-

nin benzeri bizim de olsaydi; dogrusu o
c,ok §ansh! dediler.

80. Kendilerine ilim verilmi§ olanlar

ise §6yle dediler: Yaziklar olsun sizef

iman cdip iyi i§ler yapanlara gtfre Al-

lah'in miikaTati daha ustundur. Ona da
ancak sabredcnler kavusabilir.

81. Nihayet biz, onu da, sarayim da

yerin dibine gecjrdik. Aruk Allah'a kar-

§i kendisine yardim edecek avancsi ol-

madigi gibi. o, kendini savunup kurtara-

bilecek kimselerden de degildi.

82. Daha diln onun yerinde olmayi is-

teyenlcr: Derrick ki, Allah nzki, kulla-

nndan diledigine bol veriyor, diledigi-

ne de az. §aycl Allah bizc lutufta bulun-

mu§ olmasaydi, bizi de yerin dibine ge-

cjrirdi. Vay! Demek ki inkarcilar iflSh

olmazmi§! demeye ba§ladilar

83. i§ie ahirel yurdu! Biz onu yeryii-

zunde boburlenmeyi ve bozgunculugu
arzulamayan kimselere veririz. (En gii-

zel) Skibet, takvS sahiplerinindir.

84. Kim bir iyilik getirirse ona bun-

dan daha hayirli kargihk vardir. Kim bir

kOtuIuk getirirse, o kOtlililkJeri i§leyen-

ler, ancak yaptiklan kadar ceza g6nJr-

ler.

(Allah Teala'nui lOtfuna stnir yoktur; buna
mukabil O. hicbir sekildc kuIIanna zulmetmez.

Nitekim bu aycue de, yapilan iyiliklerin kal kal

scvapla karsjlanacagu fakal kdiUluklerin, mis-

liyle cezalandinlacagi anlalilmaktadir. Ancak
bu, ferdi plandaki iyilik ve k6iulukler hakkinda-

dir. Bir iyilik veya kSrulugti ilk ba§laian, lopluma

bu yon Jc bmek ve lesvikci olan kimsenin duru-

mu ise farkhdir. Imam MUslim'in «Sahih»indc

ycr alan bir hadis-i serif ile bu nokiaya s,6ylece

acikhk getirilmi^lir: «Kim ki Islam'da makbul
olan guzel bir i$i ilk dnce i$ler de bunun yo] hah-

ne gelmesine sebep olursa, kendisine hem isjedi-

gi bu haynn sevabi verilir. hem de -en ktlcUk bir

cksiklik olmaksizuv kendisinden sonra aym iyi-

ligi yapacak olanlann sevabi kadar sevap verilir.

Yine. kirn Islam'da kdtulugu bildirilen bir i<\ ilk

once islcr de bunun yol hallne gelmesine sebebi-

yet verirse, kendisine hem i$ledigi kdrulugtln gtl-

nahi yuklenir. hem dc -en kucUk bir eksiklik ol-

maksizin- kendisinden sonra ayru kotillUgU i$le-

yecck olanlarin gUnaru kadar gilnah yiiklenir.»)
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85. (Res&liim!) Kur'an'i (okumayi,
teblig etmeyi ve ona uymayi) sana farz

kilan Allah, elbetie seni (yine) dCnule-

cek ycrc dOndiirecektir. De ki: Rabbim,
kimin hidayeti getirdigini ve kimin apa-

91k bir sapikJik iginde oldugunu en iyi

bilendir.

(Bu ayclin, Mekke ile Medine arasin da rncTet

esnasinda nazil oldugu rivayet edilmijiir. Ayei-

ic, Hz. Pcygamber'in, zulme ugraularak cikaril-

digi yurdu Mckkc'yc dondurulcceginc i;arcl bu-

yuruldugu beliriilmektedir. «Dbndtlrulecek

yer»dcn maksadin, ahirctle en yiiksck makam ol-

dugu da s6ylenmi$tir.)

86. Sen, bu Kitab'm sana vahyoluna-

cagini ummuyordun. (Bu) ancak Rab-
binden bir rahmet (otarak gelmi$) tir.

O halde sakin kaTirlerc arka cikma!

87. Allah'in ayctleri sana indirildik-

ten sonra, amk sakin onlarseni bu Syet-

lcrdcn ahkoymasinlar. Rabbine davel

et. Asia mu§riklerden olma!

88. Allah ile birlikte baska bir tannya

tapip yalvarma! O'ndan baska tann yok-

lur.O'nun yiiziinden baska her sey yok
olacaktir. Hiikiim O'nundur ve siz an-

cak O'na dOnduriileceksiniz.

(Bu ayetlerdeki hitap esasen Hz. Peygam-
bcr'in $ahsinda mUminlcredir. Maksat, mUsrik-

lerin Umitlcrini busbUlUn kirmak ve Hz. Pcygam-
ber'e, miifriklere kar$i, bu konularda acik kapi

birakmamasmi lavsiye eunektir.)

(29)

YIRMIDOKUZUNCU SURE
et-ANKEBUT

Mekke'de nazil olan bu sure 69 ayciiir. «An-

kebflt**, drumcek demekiir. 41. ayeiinde kafirle-

rin isleri ttrOmcek aguia benzeiildigi icin sure bu
ismi almifiu*.

BismiUShirrahmanirrahim

1. Elif. Lam. Mim.

2. insanlar, imtihandan gecirilme-

den, sadece «iman ettik* demeleriyle

birakilivereccklerini mi sandilar?

(Bu ayclin, imanlari sebebiyle ceskli iskence-

lere maruz kalan bazi sahabiler hakkinda nazil

oldugu rivayc( cdilmislir.)

3. Andolsun ki, biz onlardan flnceki-

leri de imtihandan gecirmisjzdir. Elbet-

te Allah, dogrulan onaya cikaracak, ya-

lancilan da mutlaka ortaya koyacaktir.

4. Yoksa kdtulukJeri yapanlarbizden
kacabileceklerini mi sandilar? Ne kadar

kfjiii (neyanli§) hiikiim veriyorlar!

5. Kim Allah'a kavusmayi umuyorsa,
bilsin ki Allah'in tayin ettigi 0 vakit el-

bet gelecektir. O, her seyi is.it.en ve bi-

lendir.

6. Cihad eden, ancak kendisi icin ci-

had etmis. olur. §iiphesiz Allah, alcm-

Icrdcn mustagmdir. (O'nun higbir §eye
ihtiyaci yoktur).
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7. iman cdip iyi ister yapanlann (geg-

mi$) koroluklcrini elbette firteriz ve on-

lara, yaptiklanmn daha giizeli ile karsj-

hk veririz.

8. Biz, insana. ana-babasma iyi dav-

ranmasim tavsiye etmisjzdir. Egcron-
lar, scni, hakkinda bilgin olmayan bir

§eyi (kdrii kdriine) bana oriak ko§man
icin zorlarlarsa, onlara iiaat etme. D0-
nu§uniiz ancak banadir. O zaman size

yapmis. olduklannizi haber verecegim.

9. iman edip iyi i§ler yapanlan, mu-
hakkak sSlihlcr (zumresi) icjnc kata-

nz.

10. insanlardan kimi vardirki: «A1-

lah'a inandik» den fakal Allah ugrunda

eziyete ugrauldigi zaman, insanlann i§-

kencesini AUah'in azabi gibi tuiar. Hal-

buki Rabbinden bir nusrei gelecek olsa,

mutlaka, «Dogrusu biz de sizinle bera-

berdik» derler. iyi de, Allah, herkesin

kalbindckilcri cn iyi bilcn degil midir?

(Bu manaya gflre. samimi iman sahibi olma-
yan bu gibi kimselerin, Allah yolunda eziyete ug-

radiklannda. kars.ila;uklan dunyevi i$kencclcri,

Allah'in ahirellcki azabina denk tutmalan anla-

lilmif ofur. Bir de, "Insanlardan gordUgu ezayi.

Allah'in azabi imis. gibi sayar* manasi verilmek-

icdir.)

11. Allah, elbette (O'na gonulden)
iman edenteri dc bilir, iki yiizliilcri dc

bilir (ortaya gikaracakttr).

12. KSfirlcr, iman edenlcre: Bizim
yolumuza uyun, sizin gunahlannizi biz

ytfklenelim, derler. Halbuki onlann
hicbir gunahini yiiklenecek degillerdir.

Gercekte onlar, kesinlikle yalan soyle-

mektedirler.

13. (Fakat gergek $u ki) elbette kendi

yiiklcrini (veballerini), kendi yukleriy-

le birlikte nice yuklcri tasjyacaklar vc

uydurup durduklan seylerdcn kiyamet

gtfnii mutlaka sorguya cekileceklerdir.

(12. ayetie. kafirlerin ha$kalannin giinahini

yuklenmeyecegi beliriilirken, bu ayetie, dogru

yoldan sapurdiklan kis.ilcrin veballerini de ta$i-

yacaklan ifade edilmektedir. Fakal burada

uyumsuz bir durum yokrur. Zira Gnceki ayetie,

kafirlerin, saptirmak isiediklcri kimscleri kan-

dirmak i?in onlara «Sizin giinahinui biz ytlkle-

necegiz* deyip onlann gunahlanni kaldirmayi
vaad ettikleri anlaiilmakladir. Her iki ayei birlik-

te incclcndiginde. hi; kimsenin ba$kasinin giina-

hini -bi//.at kendisi ^ckmeyi gftze alsa bile- kal-

dirimaya gucu yetmeyecegi, bununla birlikte,

ba^kalarim dogru yoEdan sapuranlarin kai kat ve-

bal yilklenecekleri, fakal btiylece, yoldan sapan-

lann da kendi gunahlanndan kurtulmuf olmaya-
caklari anlasjlmakt&dir)

14. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kav-

mine gCnderdik de o bin yildan clli yil

eksik bir sure onlann arasinda kaldi. So-

nunda onlar zuliimlerini surdunirken

tufan kcndilcrini yakalayiverdi.
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15. Fakat biz onu ve gemidekileri

kunardik ve bunu Slemlere bir ibrei

yapuk.

16. ibrahim'i de gonderdik. O kavmi-

ne s5yle demi§ti: Allah'a kulluk edin.

O'na karsj gclmcktcn sakimn. Egcr bit -

mis, olsaniz bu sizin igin daha hayirh-

dir.

17. Siz Allah'i birakip birtakim putla-

ra tapiyor, asilsiz sOzler uyduruyorsu-
nuz. Bilmelisiniz ki, Allah'i birakip da
taptiklanniz. size nzik veremezler. O
halde nzki Allah katinda arayin. O'na
kulluk edin ve O'na §ukredin. Ancak
O'na donduruleccksiniz.

18. Eger (size teblig edileni) yalan

sayarsamz, bilin ki sizdcn onccki birgok

milletlerde (kendilerine teblig edileni)

yalan saymi§lardir. Peygamber'e dusen,

yalmz agik bir tcbligdir.

19. Allah'in, yaratilani ilk ba§ian nasil

yarattigini, (olumden) sonra bunufna-

sil) tekrarladigini gormedilcr mi? §iip-

hcsiz bu, Allah'a gore kolaydir.

(Bir taraftan, olUmden sonra dirilmeye. diger

taraftan da, tabiatiaki stlrekli yemlcnmcyc i$arcl

olunmaktadir.)

20. De ki: Yeryiizunde gezip dolasm
da, Allah ilk ba$tan nasil yaralmi§ bir

bakin. l§lc Allah bundan sonra (aym se-

kilde) ahirei hayatim da yaratacaktir.

Gercekten Allah her seye kadirdir.

21. O, diledigine azabeder, diledigini

esirger. Ancak O'na dondurulcccksi-

niz.

22. Siz ne yeryiiziinde ne de gflkte

(Allah'i) Sciz birakamazsiniz. Al-

lah'tan baska bir dost ve yardimci da bu-

lamazsiniz.

(Ilahi hukiimden kurtulmak i^m nc ycryuzu-

niin en gizli ycruie saklanmanin, nc de gOkytizti-

ne cikmamn fayda vermeyecegi anlalilmakta,

insanlann gOgc cikacaklarina da dolayh olarak

i§arcL cdilmckicdir.)

23. Allah'in SyeUerini ve O'na kavu§-

mayi inkSr edenler -i§te onlar- bcnim
rahmelimdcn Umillcrini kcsmisjerdir

ve onlar icjn acikli bir azap vardir.
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24. Kavminin (ibrahim'e) ccvabi ise:

«Onu oldiirun yahut yakin!» dcmclc-
rinden ibaret oldu. Ama Allah onu ate§-

len kurtardi. Dogrusu bunda, iman cden
bir kavim ic.in ibreUer vardir.

25. (Ibrahim onlara) dedi ki: Siz, sirf

aranizdaki diinya hayatina has muhab-
bet ugruna Allah'i birakip birtakim pui-

lar edindiniz. Sonra kiyamet gunii (ge-

lip qatuginda ise) birbirinizi tammaz-
hkian gelecek ve birbirinize lanct oku-
yacaksimz. Varacagmiz yercehennem-
dir ve nig yardimciniz da yoklur.

26. Bunun u'zerine Lflt ona iman etii

ve (Ibrahim): Dogrusu ben Rab-

bim'c(emrettigi yere) hicret ediyorum.

§uphesiz O, mutlak giic ve hikmct sahi-

bidir, dedi.

(Liu Peygamber, Hz. Ibrahim'in kardej ^ocu-
gudur. Peygamber oldugu dikkaie ahndiginda,

onun daha once.kUfiirde olup da iman gelirdigi

dus.Unulemez. Ayetie Hz. Ibrahim'i ilk tasdtk

edenin Lut aleyhisselam olduguna ibaret edil-

mektedir.

Hz. Ibrahim'in, zevccsi Sare ve Hz. Lut ile bir-

likle, -kendi dogum yen oldugu soylenen- Kttsa

kOyunden Harran'a, oradan §am'a gittigi ve niha-

yei Filisiin'e, Lui peygamberin ise Sodom denen
yere indigi rivayet olunmakiadir. Ayet daha ook

bu rivayele gore manalandinlmaktadir. Bununla
birlikle, xDogrusu ben Rabbime illica ediyo-

rum* seklinde bir mana da verilmektedir.)

27. Ona ishak ve YaTcub'u bagistedik.

Peygamberiigt ve kitapian, onun so-

yundan gelenlere verdik. Ona dunyada
mukaTanni verdik. §uphesiz o, ahirette

de sSlihler (ziimresin) dendir.

28. Lflt'u da (gdnderdik). 0, kavminc
demisji ki: Gergekten siz, daha 6nce
higbirmillctin yapmadigi birhayasizh-

gi yapiyorsunuz!

29. (Bu ilaht ikazdan sonra hula) siz,

ille de erkeklere yakla§acak, yol kese-

cck ve toplantilannizda edepsizlikler

yapacak misiniz! Kavminin cevabi ise,

§6ylc dcmelerinden ibaret oldu: (Yap-
nklarimizin kdtulugii ve azaba ugraya-
cagimiz konusunda) dogru soyleyen-

lerden isen, Allah'in azabim getir bi-

ze!

30. (Ldt:) §u fcsatgilar guruhuna kar-

§i bana yardim eyle Rabbim! dedi.

(Lut (a.s.)in duasi 0/erine Allah, gen^ deli-

kanlilar suretinde melekler gdnderdi. Sapiklar

onlara da tecavUze yetiendiler ve sonunda helak

oldular.)
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3 1 . Elcilcrimiz ibrahim'e (iki ogut ih-

san edecegimize dair) miijdeyi getir-

diklerinde sfiyle dcdiler: Biz bu memle-
ket halkini heliUc edecegiz. Ciinkii ora-

mn halki zalim kimselerdir.

32. (Ibrahim) dedi ki: Ama orada LQt

var! §oyle cevap verdiler: Biz orada
kimlerin bulundugunu 90k iyi biliyo-

ruz. Onu ve ailcsini elbcttc kurtaraca-

giz. Yalniz kansi miistesna; 0, (azapta)

kalacaklar arasindadir.

33. Elcilerirniz Lflt'a gelince, Lut on-

lar hakkmda tasalandi ve (onlari koru-

mak igin) ne yapacagmi bilemedi. Ona:

Korkma, lasaJanma! Ctinku" biz seni de
aileni de kurtaracagiz. Yalniz, (azapta)

kalacaklar arasinda bulunan kann miis-

tesna, dcdiler.

(Melckler, ins an kihginda gcldiklcrindcn, ilk

once Hz. Lui onlarui mclek otdugunu anlayama-

di. Delikanh $eklinc bUrUnmil; olduklari i$in.

kavminin onlira da sarkinulik eimesinden ervdi-

§elendi. Bunun ilTerine mcleklcr, durumu acikh-

ga kavu^turdular.)

34. «Biz, sUphesiz, bu memleket hal-

kinin iizerine, yoldan gikmalanna kar-

§ihk goktcn (feci) bir azap indirece-

giz.»

35. Andolsun ki, biz, aklini kullana-

cak bir kavim igin oradan apacik bir ib-

rct ni§ariesi birakmi§izdir.

(Bu ni$ane, hclak edilen kavmin ba$ina gelen-

Ierle ilgili hikayeler. harap olan yurllarimn kalin-

lilan. gokten yagdinlan ta$lar, kapkara akan ne-

hirler $eklindcki izahlarla tefsir edilmiftir.)

36. Medyen'e de karde§leri §uayb'i

gOnderdik ve §uayb: Ey kavmim! Al-

lah'a kulluk edin, ahiret giiniinc umut
baglayin, yeryuzunde bozgunculuk ya-

parak kan§iklik gikarmaym! dedi.

(Ayetin «Ahirei gilntlne umut ba£layin» diyc

manalandinlan kismi, -Ahiretie sevap vcrilcce-

gini umdugunuz i;lcr yaptn*. «Ahiret gtiniinden

korkun» $eklinde aciklanmi$iir.)

37. Fakat onu yalancilikla iiham erti-

ler. Dcrken, kcndilcrini bir sarsinti ya-

kalayiverdi ve yunlannda diz iistu cOke
kaldilar.

("Sarsinii- jcklindc manalandinlan «racfe»

kelimesi. bu olayda deprcm ve Cebrail aleyhis-

selamin kalplcre ilrktmtil veren bagiri;i (sayha)

§ckillcrindc tcfsir cdilmi;lir. Bu tkinci lefsiie go-

re. «Onlari bir litreme aldi» larzmda bir manan in

vcrilmcsi de mumkUndur.)

38. Ad ve SemQd'u da (heldk ettik).

Sizin icin, (onlann ba$tna nelerin get-

digi) oturduklan yericrdcn apac,ik anla-

§ilmakta<lir. §cytan onlara yaptiklan 1§-

leri giizel gOsierip onlan dogru yoldan

gikardi. Oysa bakip gOrebilecek durum-
daydilar.
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39. Karun'u, Firavun'u ve HSman'i da
(heldk ettik). Andolsun ki, Musa onlara

apagik delillcr gctirmi§ti de onlar yer-

yiiziinde biiyiikJUk taslami§lardi. Hal-

buki (azabimizi a§ip) gegcbilccck dc-

gillerdi.

40. Nitekim, onlardan her birini gii-

nahi sebebiyle cczalandirdik. Kiminin

uzcrinc ta§Iar savuran ruzgaYlar gon-

derdik, kimini korkung bir ses yakaladi,

kimini yerin dibine gegirdik, kimini de

suda bogduk. Allah onlara zulmetmi-

yor, asil onlar kendilerine zulmediyor-

lardi.

4 1 . Allah'tan ba§ka dosUar edinenle-

rin durumu, (irumccgin durumu gibi-

dir. Oriimcck bir yuva edinir, halbuki
yuvalann en 9urugii §uphcsiz 6rumcck
yuvasidir. Ke§ke bilselerdi!

(Allah'lan ba$kasim dose edinerek kendileri-

ne destek arayanlarui durumu, iyelle drumcege
benzetilmi^lir. Ayeite fizlil olarak ifade edildigi

Uzere, brilmcek biitUn biiitln evsiz degildir, ken-

dine bir yuva edinir; fakai orOmcck yuvasmin cd-

rUkltigU mc$hur mc&eldir. 1$ie onlmcegin edin-

digi yuva no kadar zayifsa. Allah'tan ba$kasimn
destek ve himayesinc gUvcnenlerin tutamagi da
oylesine curilktur.)

42. Allah, ontann kendisini birakip

da hangi §eye yalvardildanni $iiphesiz

bilir. O, mutlak giic. vc hikmct sahibi-

dir.

43. i§te biz, bu temsilleri insanlaricin

getiriyoruz; fakat onlan ancak bilcnlcr

dii§uniip anlayabilir.

(Kureys/in cahilleri ve beyinsiz lakimi, «Mu-
hammed'tn Rabbi, sinekten, driJmccktcn tcmsil-

ler geiiriyor* diye giililp alay ediyorlardi. Bu mi-

sallerin «insanlar» icin verildigj belirtilerek,

hayvandan faiki olmayan bu cahil ve dil§Uncesiz

kimsclcrin bunu anlayamayacaklarina isaret

edtlmektedir.)

44. Allah, gOkleri ve yeri hak olarak
(yerli yerince) yaratti. §iiphcsiz bunda,

iman cdcnler igin (Allah'in varlik ve

kudretine) birni$flne bulunmakradir.

45. (Resuliim!) Sana vahyedilen Ki-

tab'i oku vc namazi kil. Muhakkak ki,

namaz, haySsizhktan ve krjtiiluklcn ali-

koyar. Allah'i anmak elbctte (ihadetle-

rin) en biiyugudur. Allah yaptiklanruzi

bilir.

(Aycl. giinaha gtitUren isicklerin basktsindan

kumilmanin ve ruh yitecligine en$mcrun en sag-

lam yolunu goslermekledir. §iiphesiz bu, en ge-

ni$ manad a "Allah 'i anmak»tu\ Kur'an lilaveu ve
namaz, bunun en ba§ta gelen sekilleridir.

Gcrceklcn, Kur'an'in manalanni dUjUnenler

icin. Kur'an tilaveii, daha Once farkuia vanlama-

yan bir cok manalarin aciga cikmasim saglar; ki-

jiyi ulvi bir aleme gotUrur. Kur'an ulavelinin fa-

zileti ile ilgili pek cok hadis vardir.

Hakki verilerek kihnan namaztn da. ruhu ulv-

ile$tirecegi ve mutlaka kotulukten alikoyacagi,

bu ayette ve bir cok hadistc israria bclirulmekte-

dir. Iyiligc sevketmeyen, kottiliiklcrden alikoy-

mayan bir namaz ise, Islam bUytikleri tarafindan,

sirtta ia^uian bir vebal olarak nilclcndirilmis.ur.)
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46. Iclerinden zulmedenleri bir yana,
chl-i kitapla ancak en gtizel yoldan nui-

cadele edin vc dcyin ki: Bizc indirilcne

de, size indirilene de iman ettik. Bizim
Tannmiz da sizin Tannniz da birdir ve

biz O'na teslim olmu§uzdur.

47. (Res&lilm') i§te bOylece sana
(onceki kitaplart tasdik eden) bu Ki-

lab'i indirdik. Onun icjn, kendilerine ki-

tap vcrdiklcrimiz ona iman ediyorlar.

§unlardan (Araplardan) da ona iman
eden nice kimsclcr vardir. Ayellerimi-

zi, ancak kaTirler (inatlan yiizUnden)

bile bile inkSreder.

(Tcfsirlerde, bo Syet lie, Abdullah b. Selam ve

Obey b. Ks*b gibi Kur'an'a iman eden ehl-i kilaba

i$arei edildigi belinilmektedir.)

48. Sen bundan Once nc bir yazi okur,

ne de elinle onu yazardin. Oyle olsaydi,

bStila uyanlar ku§ku duyarlardi.

(Hz. Peygamber'in «Ummi» yani okuma-yaz-

ma bilmeyen bir ki$i olmasirun ba$hca hikmeii,

bu ayette a^iklanmis, olmaktadir: Eger Resul-i

Etcrem, okuma-yazma bilen bir kisj olsaydi.

Ummi olan pcygamber i^in bile «Bu Kur'an'i o
uydurmufturn demeye kalkan ve en ac ik mucize-

leri ink ir eden mU$rikJcr, ifliraJanna bir dicUde

mesnei bulmus, olacaklar ve daha $ok kimseleri

kandirabileceklerdi.)

49. Hayir, o (Kur'an), kendilerine

ilim vcrilcnlcrin sinclcrindc (yer eden)

apagik Syetlerdir. Ayeilerimizi, ancak
zalimler bile bile inka*r eder.

50. «Ona Rabbinden (ba§kaca) mu-
cizeler indirilmeli degil miydi?» derler.

De ki: Mucizeler ancak Allah'in katm-
dadir. Ben ise sadece apacjk biruyanci-

yim.

5 1 . Kendilerine okunmakta olan Ki-

tab'i sana indirmemiz onlara yetmemi§
mi? Elbctic iman eden bir kavim icjn

onda rahmet vc ibrct vardir.

52. Dc ki: Bcnimle sizin aranizda §a-

hit olarak Allah yeter. O, giJklerde ve

yerde ne varsa bilir. BSula inanip Al-

lah'i inkSr edenlcr (var ya), i§ie ziyana

ugrayacaklar onlardir.
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53. Senden, azabi c,argabuk (getirme-

ni) istiyoriar. Egcr onceden tayin edil-

mi§ birvade olmasaydi, azapelbette on-

lara gelip gairmsu. Fakat onlar farkinda

degilken, o ansizm kendiicrine gclive-

receklir.

54. (Evet) senden azabi c.arcabuk

(getirmeni) isiiyorlar. Hie. stipheleri ol-

masin, cehennem kSfirleri cepegevre

ku§atacaknr.

55. O giindc azap, onlan hem ustlc-

rinden hem ayaklannin altindan sara-

cak ve Allah (onlara): «Yaptiklanmzi

(cezasim) tadin!» diyeccktir.

56. Ey iman eden kullanm! §iiphesiz,

benim arzim geni§lir. O halde (nerede

guven i$inde otacaksamz orada) yal-

mz bana kutluk cdin.

(Bu ayetin, i$kenceyc ugrayan Mekkc muslll-

manlannin zayiflan hakkinda nazi) oldugu riva-

yei edilmi$iir.)

57. Her can olumii tadacakur. Sonun-

da bize dOndiiriileccksiniz.

58. iman edip giizel »§ler yapanlan,

(evet) muhakkak ki onlan, icinde ebedi

kalmak uzere alltanndan irmaklar akan

cennet k6§klcrinc yerle§tirecegiz.

(Boyle iyi) i§lcr yapanlann miikSfau ne
giizel dir!

59. Onlar, sabreden kimselerdir ve
yalniz Rablcrine guvenip dayanmakta-
dirlar.

60. Nice canh var ki, nzkmi (yamn-
da) ia§imiyor. Onlara da size de nzik

veren Allah'tir. O, her §eyi i§itir ve bi-

lir.

(Rivayete gbre. Hz. Pcygamber Mckke'dc
mu$riklerden eziyei goren mllslumanlara Medi-
ne'ye got; etmelerini sOylcyince. onlar. uOraya

nasi! gideriz? Orada ne yerimiz yurdumuz, nc
malimiz mUUdlmUz var. Bizi kim ycdirir i$irir?»

demijlerdi. Runun Uzerine uvai edilen bu ayelle.

yeryilzOnde nice canlinin. nzkmi yaninda !a$i-

maklan aciz oldugu ve nicclerinin criesi gun icin

nzik birikiirmeksizin ya$adigi, kisacasi, rizki

vcrcnin Allah oldugu haiuiaDlrm§(ir.)

61. Andolsun ki onlara: «G0kleri ve
yen yaratan, giine§i ve ayi buyrugu al-

Unda lutan kimdir?» diye sorsan, mutla-

ka, «Allah» derler. O halde nasil (hak-

tan) ccvrilip donduriiluyorlar?

62. Allah nzki kullanndan diledigine

bol bol verir, diledigine de kisar. §uphc-

siz Allah her scyi hakkiyla bilendir.

63. Andolsun ki onlara: «G6ktcn su

indirip onunla blumunun ardindan yer-

yiizunu canlandiran kimdir?» diye sor-

san, mmlaka, «Allah» derler. De ki:

(Oyleyse) hamd da Allah'a mahsustur.

Fakat onlann cogu (soyledikleri tize-

rinde) du§unmezler.
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64. Bu diinya hayaD sadccc bir eglen-

ccden, biroyundan ibarettir. Ahiret yur-

duna (oradaki hayata) gelince, i§te asil

ya§ama odur. Kc§ke bilmi§ olsalardi!

65. Gcmiye bindikleri zaman, dini

yalmz O'na has kilarak (ihldsla) Al-

lah'a yalvanrlar. Fakat onlan sSlimen

karaya cjkannca, bir bakarsm ki, (Al-

lah'a) ortak ko§makiadirlar.

66. Kendilerine verdiklerimize kar§i

nankOrluk eisinler ve sefa siirsiinler ba-

kahm! Ama yakmda bilccckler!

67. Cevrelerinde insanlar kapilip go-
turulurken, bizim (Mekke'yi) giiven

iginde kudsf bir yer yaptigimizi gbrme-
diler mi? HSla bStila inanip Allah'in ni-

meiine nankorluk mil ediyorlar?

(Ayette ge^en «kapihp gOt(irUlmc>». ttldtirUl-

me. estr edilme vc soyulup yagmalanma gibi ma-
nalarla a^iklanmi^tu.)

68. Aliah'a kar§i yalan uyduran yahui

kendisinc hak gclmi§kcn onu yalan sa-

yandan daha zalimi kimdir? Cehen-
ncmdc kaTirlcrc yer mi yok!

69. Ama bizim ugrumuzda cihad

edenlcri clbcttc kcndi yotlanmiza cri§-

tircccgiz. Hie. §iiphe yok ki Allah iyi

davrananlarla beraberdir.

(30)

OTUZUNCU SURE
er-RUM

17. ayeii hari^, surenin lamami Mekke'dc
nazil olmu$lur. 60 ayellir. Iranlilarla yapilan sa-

va$la yenilmi$ olan Rumlarm (Bizanslilarm)

tckiar galip gelcccklcn anlalildigindan. surcyc

bu isim vcrilmi$iir.

B ism i IIShirrahm fini rrarrfm

1. Elif. Urn. MTm.

2, 3, 4, 5. Rumlar, (Araplann bulun-

dugu bolgeye) en yakin bir yerde yenil-

giyc ugradilar. Halbuki onlar, bu ycnil-

gilerinden sonra birkag yil iginde galip

gclcccklcrdir. Eninde sonunda emir
Allah'mdir. O gun miiminlcr dc Al-

lah'in yardimiyla sevineceklerdir. Al-

lah, dilediginc yardim edcr. 0, muUak
giig sahibidir, cok esirgeyicidir.

(Ehl-i kitap olan Bizanshlar. mccusi Iranhlar

larafmdan maglup edilmi$li. Mekke mO$rikleri

bu sonuca 90k sevindiler ve milsUimanlara:

oEger Allah, sizin dediginiz gibi yegane galip ol-

saydi. ehl-i kitapian olan Bizanslilan Ustiln geii-

riidi> gibi ^imarikfa sdzler stJylemeye ba§ladi-

lar. Bunun Uzerine Kur an. bir mucize olarak, ge-

lecektcki bir sonucu haber vcrdi: 3 ila 9 yil it in -

de. Bizanshlar Iranhlara galebe 9alacak ve mii-

minlcr scvincccklcrdi. Niiekim 624 yilmda Bi-

zanslilar Iran'a girdilcr. Bundan ba^ka, aym yil

mUslUmanlar Bedir'de onemli zaferler elde etu-

ler.)
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6. (Bu) Allah'in vSdettigidir. Allah

vSdinden caymaz; fakat iasanlann cogu
bilmezler.

(Nitekim Hz. Ebubckir (r.a.) Allah'in bu gcr-

$ek vadine cardan inanarak mecusi Iranhlarin

galibiyetine sevinen mU$riklere. « Allah sizin se-

vincinizi fazla surdurmeyecek; cunkU O, birka;

sene i^inde Rumlarm tekrar galip geleceklerini

haber verdi* deyince. mll;riklerden Ubey b. Ha-

lef bahse girifmeyi leklif etb. On deve Uzerine ve

U9 yil icmdc Rumlann galip gelip gelmeyeceg)
konusunda bahisles,tiler. Hz. Ebubekii, olup bi-

teni Cenab-i Peygamber'e anlatinca Efendimiz

(s.a.), «bid* (birka^) sene* sOztlniln 3 ile 9 sene

axasinda bir silreyi ifade etiigini, bu sebeble, sd-

reyi de deve sayisint da U9 kalina cikarmasim

teklif eiti. Bu sefer, 9 sene ifinde Rumlann galip

gelecegine dair 100 deve uzerine bahsi ycniledi-

ler. Ger^ekien -TimrizVnin Sahih'inde belinildi-

g"ine gfcre- Bedir sava$uu tesadUf eden gUnlerde

Rumlar Iranhlara kar$i yaptiklari savas,la galip

gelditer, bOylece Allah'in vfldi gercekle^ii; Hz.

Ebubekir de Ubey b. Halefin varislerinden, ka-

zandigi develeri alarak Peygamber (s.a.)in lavsi-

yesi uyarinca fakirlere dagitu.)

7. Onlar, dunya hayatimn gtiriinen

yUzUnU bilirler. Ahiretten ise, onlar ta-

mamcn gafildirler.

8. Kendi kendilerine, Allah'in, gOkle-

ri, yen ve ikisinin arasinda bulunanlan

ancak hak olarak ve muayyen bir sure

icjn yarattigim hi? du§unmediler mi?
insanlann birgogu, Rablerine kavu§ma-

yi gercekten ink3r etmcktcdirlcr.

9. Onlar, yerytizundc gczip de kendi-

lerindcn oncekilerin Skibeilerinin nice

olduguna bakmadilar mi? Ki onlar, ken-

dilerinden daha giiglii idiler, yerytizunii

kazip alt-ust etmisjer, onu bunlann imar

ettikJerinden daha cok imaretmisterdi.

Peygamberleri, onlara da nice acjk de-

liller getirmisjerdi. Zaten Allah onlara

zulmedecek degildi; fakat onlar kendi
kendilerine zulmetmekteydilcr.

(Ayene, su ve maden 9ikannak ya da ekip dik-

mek i^in lopragi i$leyen ve baymdir beldeler

meydana getiren, sonra da, inkarcihklan yuzttn-

den Allah in gazabina ugrayan Ad ve Semud gi-

bi. eski kavimtere ijaret edilmekie ve onlann ka-

linhlanna bakilip ibret alinmasi ttguilenmekte-

dir.)

10. Sonunda, Allah'in Syetlerini ya-

lan sayarak ve onlan alaya alarak ktftii-

luk yapanlann Skibetleri pek fena ol-

du.

11. Allah, ilkin mahlukunu varan r,

(olilmden) sonra da bunu (yaratmayi),

tekrarlar. Sonunda hep O'na donduriile-

ceksiniz.

12. Kiyametin kopacagi gun, gii-

nahkSrlar (umitsizlik iginde) susacak-

lardir.

13. (Allah'a ko§tuklar\) ortaklann-

dan kendilerine hicbir §efaatgi cikma-

yacaktir. Zaten onlar, ortaklanni da
inkSr cdcceklcrdir.

14. Kiyamet kopacagi giin, i§te 0 giin

(miiminlerle inkdrcilar) birbirlerinden

aynlacaklardir.

15. iman edip iyi i§ler yapanlara ge-

lince, onlar, cennette nimetlere ve se-

vince mazhar olacaklardir.
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16. InkSr edenler, Syetlerimizi vc
ahirct bulusmasim yalan sayanlar ise,

i§te onlar azapla yiizyuze birakilacak-

lardir.

17, 18. Haydi siz, aksama ulasttginiz-

da (ak§am veyatsi vaktinde) sabaha ka-

vu§tugunuzda, gundiiziin sonunda vc
Ogle vaktinc cristiginizde Allah'i lesbih

edin (namaz ktlin), ki gOklerde ve yerde
hamd O'na mahsusiur.

(Abdullah b. Abbas (r.a.)'dan gelen rivayele

gdrc, bu aycl. be; vakil namazi icinc almakiadir.

Bu sebeple ekseri Slimier be; vakil namazm
Mekke'de farz kilindigi kanaaiindedir. Hz. Pcy-

gambcr (s.a.). bir hadis-i ^erifie. btiyilk sevap ka-

zanmak isieyenlere bu ayeti okumalanni lavsiye

etmi$tir.)

19. Oliiden diriyi, diriden de oliiyti O
cjkanyor; ycryuzvinii 6Iumuniin ardin-

dan O canlandinyor. Istc siz dc (kabir-

lerinizden) bdyle gikanlacaksimz.

(Ayette, tildUkicn soma dirilmenin hie dc Ayle

akil almaz bir ?ey olmadigi, yeryttzilndeki sttrek-

li yenilenme olaylanna is,aretle fizlil bir $ckilde

anlatilrms, olmakiadir. Gercekien, kupkuru lop-

raklart vc aga^lardan. yemyesjl bitkiler ve yap-

raklar, rengarenk cicekler ve meyveler cikaran

llahi kudret icin. yoktan var ettigi insaru lekrar

diriltmesinin zor olacagi dlis.unUlemez. Sayisiz

«ba's ba'dc'l-mcvt» (6ldukien soma diritme) ola-

yina sahne olan ycryuztinc bir kcz ibret gbziiyle

bakivermck bile. Allah'in kudrelini kavramak
icin yeiecektir.)

20. Sizi topraktan yaratmasi. O'nun
(varhgtnin) delillerindendir. Sonrasiz,

(her tarafa) yayilan insanlar oluverdi-

niz.

21. Kayna§maniz igin size kendi
(cinsOnizden e§ler yaratip aramzda
sevgi vc mcrhamet peydS ctmesi de
O'nun fvarligtmn) delillerindendir.

Dogrusu bunda, iyi diisUnen bir kavim
igin ibreiler vardir.

22. O'nun dclillcrindcn bin de, gOkle-

ri ve yeri yaratmasi, lisanlannizin ve
renklerinizin degi§ik olmasidir. §tiphe-

siz bunda bilenler igin (alinacak) dcrs-

ler vardir.

(Insanlarin bir erkek ve bir kadindan yaraiil-

makla beraber farkli ozelliklere sahip topluluk-

lara aynlmi; olmalan konusunda Hucurai Surest

13. ayetin aciklamasma bakimz.)

23. Gece olsun giindiiz olsun, uyuma-
niz vc Allah'in liilfundan (nasibinizi)

aramaniz da O'nun (varhgintn) delille-

rindendir. Gcrcckten bunda, isjtcn bir

kavim icin ibreiler vardir.

(Ayct, «Gccelcyin uyumamz ve gundUziln
Allah'in liilfundan (nasibinizi) aramaniz....* $ek-

linde de manalandinlmi;ur. Ancak. her iki zama-
nin her iki i;e elverijli oldugu anlami daha kuv-
vcili bulunmakiadir.)

24. Yine O'nun delillerindendir ki, si-

ze korku ve iimil vermck iizcrc §imsegi

gOsieriyor, gOkten su indirip Olumiiniin

ardindan ani onunla diriltiyor. Dogni-

su bunda. aklim kullanan bir kavim icjn

(alinacak) dersler vardir.
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25. GOgiin vc ycrin O'nun buyrugu ilc

durmast da O'nun (varliginin) delillc-

rindendir. Sonra sizi toprakian bir cagir-

di mi hemen (kabirlerinizden) cikive-

rirsiniz.

26. Gflklerde ve yerde olanlar hep
O'nundur. Hepsi O'na boyun egmi§tir.

27. ilkin mahlflkunu yaratip (diUm-
den) sonra bunu (yaratmayi) tekrarla-

yan O'dur. ki bu, O'nun icin pck kolay-

dir. GGklerdc ve yerde (tecelli eden) en

yuce sifat O'nundur. O, mullak gtfc, ve

hikmct sahibidir.

28. Allah size kendinizden birtemsil

gctirmcktcdir; Mulkiyetiniz altinda bu-

lunankolclcr icinde, size verdigimiz

nziklarda birbirinizden gekindiginiz

gibi kcndilcrinden cckineceginiz dere-

cedc $\z\t&z c$\\(haklara sahip)- ortak-

lanniz var mi? i$ie biz Syetlerimizi, ak-

hm kullanacak bir kavim icin boylccc

acikliyoruz.

(Ayeiie, insanlarin, kendi cinslerinden ve ay-

m yaratih; evsafma sahip olan kblelerini bile

kendilcrinc dcnk tulmaya, gccici dunya mulklc-

rine ortak elmeye ri7.a gostermedikleri ger?egine

i$aret edilerek; e$i ve bcnzeri olmayan Ytlce Al-
lah'a $irk ko§mamn, O'nun mutlak mtilkiyctine

ortaklik jit cimemn ne kadar akil almaz bir i$ ol-

dugu terns 11 yoluyla anlatilmakta ve kolenin

efendisinc ortak olamayacagi gibi kulun da Al

tah'a ortak olamayacagi vurgulanmakladir. Ay-
nca Kur'an ayetlerinin, dll$linen kafalara hiiap

etiigi de OzellikJe belirtilmektcdir.)

29. Gel gOr ki haksizhk edcnler, bilgi-

sizce kfjtii arzulanna uydular. Allah'm

saptirdigim kim dogru yola cri§tircbi-

lir? Onlar icin hcrhangi bir yardimci

yoktur.

30. (Res&lum!) Sen yiizunu hantf

olarak dine, Allah insanlan hangi furat

uzerc yaratmis, ise ona cevir. Allah'in

yaratisjnda degi§me yoklur. i§te dos-

dogru din budur; fakal insanlann cogu
bilmczler.

(«HanTf» egrilige sapmaksizin dogru yoldan

gidcn dcmcktir. Tcnm olarak, Ibrahim Pcyganv
ber'in levhid, yani "AHah'i bir lanima dini" ma-
nasinda kullamlir. Bir Allah'a inanan kimscyc dc
whanif* denir.

Buhari'run Ebu Hiireyre'den rivayet etiigi bir

hadise gore, her cocuk, fitjat tizere (tevhide me-
yilli) dogar; sonra ana-babasi onu yahudi. hirisli-

yan veya mecusi yapar. I^le ayelte zikredilen

ufitrat", Allah'tn insanlari dogu$tan. Kick Allah
inanci* na yatkin yaratugim ifade elmektedir.)

31. Hepiniz O'na yOnelerek O'na kar-

§i gclmcktcn sakimn, namazi kilm;

mu§riklcrden olmayin.

32. Dinlerini parcalayan ve bOltik bii-

Kik olanlardan (olmayin. Bunlardan)
her firka, kcndilcrindc olan ilc bObiir-

lenmektedir.
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33. insanlann ba§ina bir sikmti gclin-

ce, Rablerine yonelerek O'na yalvanr-

lar. Sonra Allah, katindan onlara bir

rahmet fmmer ve bolluk) taiunnca, ba-

karsiruz ki onlardan bir gurup yine Rab-

lerine ortak ko§uyoriar.

34. Kendilerine verdiklerimize nan-

korliik eLsinlcrbakalim! Haydi sefa su-

riin; ama yakinda bileceksiniz!

35. Yoksa onlara bir kesin delil indir-

dik de, o delil, mO§rik olmalanni mi
siiyluyor?

36. Insanlara bir rahmct tattirdigi-

mizda ona sevinirler. §ayet yaptiklann-

dan Otiirii ba§lanna bir fcnalik gclsc he-

men iimilsizlige dii§uverirler.

37. GOrmediler mi ki Allah, nzki di-

ledigine bol bol vermekte, dilcdiginin-

kini dc daraltmakiadir. §iiphesiz imanli

bir kavim igin bunda ibretler vardir.

38. O halde sen, akrabaya, yoksula.

yolda kalmisa hakkini vcr. Allah'm n-

zasim isteyenler icin bu, en iyisidir. isje

onlar kurtulu§a ercnlcrdir.

(Ayeiieki «hakkim ver* diyc ifadelendirilen

emir, sila-i rahimdc bulunma, zekai venne, iyilik

eime gibi manalarla lefsir edilmektedir.)

39. insanlann mallannda am§ olsun

diyc vcrdiginiz hcrhangi bir faiz, Allah

katinda artmaz. Allah'm nzasini isieye-

rek verdiginiz zekSta gelince, i§te zekfiti

veren o kimseler, evet onlar (sevaplari-

m ve mallanm) kai kal arttiranlardir.

(Ayeiin ilk cilmlesuidcki «riba>, basjica $u te-

killerde lefsir edilmis.tir: Verilen faizin kendisi,

karjihginda maddi menfaat umulan hcrhangi bir

bagi$. faize verilen ma] veya para. Son mana esas

ahndiginda. ayetin. "insanlann mallan arasinda

nemalansm. arisin diyc vcrdiginiz..." s.eklinde

tercumesi uygun olur. Ayciie, mUslUmanlari, ilc-

hdc kesin olarak hlikme baglanacak olan nba ya-

sagma ha/.irlayici bir ifadc kullamlmis.tir.)

40. Allah, (oyiice varhfatr) ki sizi ya-

ralmi§, sonra nziklandirmisnr; sonra O,
hayaiinizi sona crdirccck, daha sonra da

sizi (tekrar) diriltecektir. Pcki sizin

(Allah'a e§ tuttugunuz) ortaklanmz
igindc bunlardan birini yapabilecek var

mi? Allah onlann ortak ko§tuklanndan

miinczzchiir ve yiicedir.

41 . insanlann bizzat kendi i§lcdikleri

yiiziinden karada ve denizde diizen bo-

zuldu, ki Allah yaptiklanrun birkismini

onlara tattirsin; bclki de (tuttuklan kotii

yoldan) dOnerler,
(Aycuc. koiu fiillcre, ibrcl olsun diyc dilnyada

iken verilen kar$iliklar icin -bir kismi» denmek-
tc ve asil cezanin ahixelte olduguna i$aret edil-

mektedir.)
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42. (Res&liim!) De ki: Yeryiiziinde

gezip dolasjn da, daha Oncekilerin Ski-

betleri nice oldu, goriin. Onlann cogu

mu$nk idi.

43. Allah katindan, doniisu olmayan
bir gun (kiyamet gtinu) gelmeden Once

yOniimi o gercek dine c,evir! O giin (in-

sanlar) bOIiik bOluk aynlacaklardir.

44. Kim inkSr ederse. inkSn kendi

aleyhine olur. tyi i§ler yapanlara gelin-

ce, onlar da kendileri icjn (cennetteki

yerlerini) hazirlamis, olurlar,

45. Zira Allah, iman edip iyi isjer ya-

panlara kendi liitfundan kar§ilik vere-

cektir. §iiphesiz O, kaTirleri sevmez.

46. Size rahmetinden tatursm, emriy-

le gemiler yiizsUn, fazhndan (nasibini-

zi) arayasiniz ve §iikredcsiniz diye (ha-

yat ve bereket) mujdecileri olarak

riizgflrlan g6ndermesi de AUah'in (var-

Uk ve kudretinin) delillerindendir.

(Kainali yaralan da yOncten de Allah'tir. Ya-
ratmayi nasit bir sira ve dtlzcn Qcanun) ifinde

yapmi;sa. yOnelmeyi de ayni fekiide kanunla-

nyli icra elmekiedir. Sebep-sonu? ili;kisi ilihi

bir kanundur. Yagmurun olu^umu da bir dizi se-

bep-sonue ili^kisine baglidir. Gafiller yatnizca

sebep ve sonucu gOrilrler. mUminler ise sebeple-

rin yaraticisini (musebbibil'I-esbabi) da gtirtlr

ve O'na ^Ukicdciler.)

47. Andolsun ki, biz senden Once
kendi kavimlerine nice pcygambcricr
gOnderdik de onlara acik deliller getir-

diler. (Onlari dinlemeyip) giinaha da-

lanlann ise cezalanni hakkiyla vcrmi-

§izdir. Muminlere yardim etmek de bize

du^cr.

48. Allah O'durki, rtizgarlan gOnde-

rir, bunlar da bululu kaldinr. Derken,

Allah onu gokie diledigi gibi yayar ve
pare a pari; a eder; nihayet arasindan

yagmurun giktigini gOriirsiin. Allah di-

ledigi kullanna yagmuru nasip edince,

onlar seviniverirler.

49. Oysa onlar, daha Once, uzcrlcrine

yagmur yagdinlmasmdan iyice iimitle-

rini kesmi§lerdi.

50. AUah'in rahmeiinin eserlerine bir

bak: Arzi, Oliimuniin ardindan nasil di-

riltiyor! §uphesiz O, Olulcri de mutlaka
diriltecektir. O. her seye kadirdir.
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5 1 . Andolsun ki, bir ruzgar gondersek

de onu (ekini) sarurmis gorsclcr, ardin-

dan. muhakkak nankorliige basjarlar.
(Ayeiieki oonu sararmis, g6rsclcr» diyc meali

ven Ien cumlede yer alan «onu» manasindaki za-

mir, su sckillerde lefsir edilmijtir:

a) Malcsai, Allah'in rahmcunin yani yagmu-
mn eseri olan ekin ve yesUliktir,

b) Maksai, bulutiur; sarannca yagmur yag-
maz.)

52. (ResQlum!) Elbctte sen MUlere
duyuramazsin; arkalanm dOniip gider-

lerken sagirlara o daveli i§ittiremez-

sin.

53. KOrleri de sapikliklanndan (vaz-

gegirip) dogru yola ilctcmczsin. Ancak
teslimiyet gostcrerck Syctlcrimizc iman
edenlere duyurabilirsin.

(Bu iki ayeite gecen olii. sagir ve kdr kclimclc-
ri. kalpleri blrnUs,, hakka kulak tikami$ ve kalp
gdzu fcttr olup hakikali goremeyen manasinda
lefsir edilmekiedir.)

54. Sizi giicsiiz yaratan, sonra giig-

siizliigiin ardindan kuwct vercn vc son-

ra kuvvetin ardindan gugstizliik ve ihti-

yarhk veren, Allah'Ur. O, dilcdigini ya-

raur. O, hakkiyla bilendir, usiun kudret

sahibidir.
(lnsan cenin ve focukluk doneminde zay i f ve

Jiresizdii. Sonra geBfJpgQclenir, daha soma ise

itiyarlayip yine gUcstiz hale gelir. Ayette. insan
hayaumn du devrelerine ve nepsinin Allah'in

kudreiinin cseri olduguna i§arei edilerck, insanin
yalruz Allah' a kulluk cimesi gercgi halirlatilmis.

olmakiadir.)

55. Kiyamct koptugu gun, giinahka-

rlar, (dunyada) ancak pek kisa bir sure

kaldikJanna yemin ederler. i§ic onlar,

(diinyada da haktan) boyle dOndUrulu-

yorlardi.
(Ayeite, bir yoruma gflre, giinahkarlann bu

yemininin gercekle baeaasmadigina; diger bir

yoruma gOre isc. kcndilcrine. kulluk edcbilmck
icin yeierli silre verilmedigi seklinde yanlijf bir

iddiada bulunacaklarina i$aret olunmaKladir.)

56. Kendilerine ilim ve iman verilen-

ler sfiyle derler: Andolsun ki siz, Al-

lah'in yazisinda (hukmedildigi gibi) yc-

niden dirilme giiniine kadar kaldiruz. I§-

te bugun yenidcn dirilme giinudur, fa-

kat siz onu tammiyordunuz.
57. Amk o giin, zulmedenlerin (be-

yan edecekleri) mazeretleri fayda ver-

meyecegi gibi, onlardan Allah'i ho§nut
cimcyc ^ahsmalan da istcnmcz.

(Kiyamet giimi, arlik \% ijten ge^mij olacak,

ileri siirulecek mazereiler bir fayda saglamaya-
cagi gibi. yapilanlardan pi$manhk duyma, levbc

elme v.b. yollarla Allahj hos,nut eimeye cahsma-
lan da bu zalimlerdcn islenmeyecekur.)

58. Andolsun ki biz, bu Kur*an'da in-

sanlar icin her ccsH misale yer vermi§iz-

dir. §ayet onlara bir mucize getirsen

ink&rcifar kesinJikle §6yle diyecekler-
dir: Siz ancak batil seyler ortaya atmak-

lasmiz.

59. i§ic bilmeyenlerin (hakki tani-

mayanlann) kalplcrini Allah bOylece
miihiirler.

60. (Resulumf) Sen sjmdi sabret. Bil

ki Allah'in vSdi gercektir. (Buna) iyice

inanmamis. olanlar, sakin seni gevsekli-

ge sevkctmesin!
(Son cumlc «lyicc iman etmemi; olanlann se-

ni hafife almalarwa sakin firsai verme!» seklinde

de anlasjlmis.iir.)
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OTUZBIRINCI SURE
LOKMAN

Mekke'de nazil olmu$tur. 27. 28 vc 29. ayellc-

rinin Medine'dc nazil oldugu danvayei edilmi$-

tir. 34 ayetiir. Hz. Lokman'in kissasm i anlaiugi

n. in bu adi almiglir.

Bismilldhi rrahm Sni rrahfm

1. Elif. Lam. Mim.

2. I§te bu Syetler, hikmet dolu Ki-

tab'in 3yctlcridir.

3. Giizel davrananlar igin bir hidayei

rehberi vc rahmct olmak iizere (indiril-

mi§tir).

4. O kimseler, namazi kilarlar, zckSu
verirler, onlar ahircte de kesin olarak
iman ederler.

5. i§te onlar, Rableri tarafindan goste-

rilmi§ dogru yol (izeredirler ve onlar

kurtulu§a crcnlcrdir.

6. Insanlardan oylcsi var ki, hcrhangi

bir ilmt dclile dayanmadan Allah yolun-

dan saptirmak vc sonra da onunla alay

eimek icin bo§ lafi saun aJir. i§ie onlara

riisvay edici bir azap vardir.

(Bu aye tin. Nadr b. Haris'in davramsj Uzerine

nazil oldugu nakledilir. Rivaycte gore, bu $ahis,

Acem masallan ihliva cdcn kitaplar satin alip ge-

lirir vc MckJcclilere stiylederdi: «Muhammed si-

ze Ad ve Semud kavimlerinin masallanm anlau-

yor; ben de size Rum ve Acem masallan soylcyc-

ccgim.» Bdylece bunlaii okur, mt)§rikleri cglen-

dirir ve insanlan Kur'an dinlemekten ahkoyma-
ya cahftrdi.)

7. Ona Syctlerimiz okundugu zaman,
sanki bunlan lsiimemis, sanki kulakla-

nnda agirlik varmi§ gibi biiyukliik las-

layarak yiiz cevirir. Sen dc ona acikli bir

azabin mujdesini ver!

8. 9. §iiphesiz, iman edip de giizel

davram$larda bulunanlar icin, icinde

dcvamli kalacakian ve nimeileri bol

cennetler vardir. Bu, Allah'in verdigi

gcrcck sozdiir. O, mullak giic ve hikmel
sahibidir

10. O, gokleri gorebildiginiz birdirek

olmaksizin yaratti, sizi sarsmasin diye

yere de ulu daglar koydu vc orada her

ce§it canliyi yaydi. Biz gOkyiiziinden su

indtrip, orada her faydah ncbattan cift

gift bitirdik.

(Gdklcrui gortillir bir diregi olmaksizin yara-

(ilmasindan, gokleri tutup onlarin birbirine ?an>
masim o'nlcycn gtinJnmez manevi bir diregin bu-

lundugu manasi cikanlmakla ve bu diregin «ce-

kim kanunu» oldugu belirtilmckiedir. Ayctin ay-

ni kismina, «0. gokleri. -gcirdiigUniiz iizere- di-

reksiz yaralli» ve «0. gbYUp durdugunuz gftkleri

direksiz yarath* manalari da verilmi$[ir. Ayctin
son kisminda ise. bilkilerin erkekli disjli yaratil-

digi gercegine i$aret edilmcktedir.)

11. i§tc bunlar Allah'in yarattiklan-

dir. §imdi (ey kdfirler!) O'ndan ba§ka-

sinin nc yaramgini bana gosicrin! Hayir
(gdsteremezler)f Zalimler acik bir sa-

piklik icindcdirlcr.
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12. Andolsun biz Lokman'a: Allah'a

sukret! diycrek hikmel verdik. §ukre-

den ancak kendisi igin §ukrctmi§ olur.

Nankorluk eden de bilsin ki, Allah hig-

bir §eye muhtag dcgildir, her ttiriii Ovgii-

yc lSyiktir.

(Soyu hakkindaki rivayetler. Lokman' in.

Eyiip Peygamber ile akrabaoldugu yiinUndedir.

Islam alimlcrinin cksenyeii, onun peygamber
degil, hikmet sahibi bir zat oldugu kanaaiinde-

dirler. «Hikmct»in bir anlami da nazaii ilimleri

elde etlikten sonra kazamlan nihi olgunluk, s6z

ve davranisjarda isabet mclckesidir. Zcmah-
sui'nin Ke§saf isimli lefsir kiubinda, onun hik-

metlerinden bir omek olmak Uzere su olay nakle-

dilmcklcdir:

Bii gun Davud Peygamber, Lokman'dan. bir

koyun kesip en iyi ycrinden iki parca el getirme-

sini islemi$; Lokman da, on a kcsligi hayvamn di-

Hni ve yilregini gelirmi$ . Birkac gun gecince Da-
vud aleyhisselam, bu defa hayvamn en kbit! yc-

rinden iki parca et geiirmesini isiemi$; o. yinc di-

liru" ve yuregini getirmi$. Hz. Davud'un, sebebini

sormasi Uzerine Lokman joyle demi$: «Bu ikisi

iyi olursa, hunlardan daha iyisi; koiU olursa, yine

bunJardan daha koiUsil nlmaz.»)

13. Lokman, ogluna ogiit vererek:

Yavrucugum! Allah'a ortak ko§ma!
Dogrusu sjrk, biiyUk bir zuliimdiir, de-

mi§ti.

14. Biz insana, ana-babasina iyi dav-

ranmasini tavsiye eimi§izdir. fiinkii

anasi onu nice sikmtilara katlanarak ta-

§imi§tir. Siitten aynlmasi da iki yil igin-

dc olur. (I$te bunun igin) Once bana,

sonra da ana-babana §ukret diye tavsi-

yede bulunmu§uzdur. Donii§ ancak ba-

nadir

15. Eger onlar seni, hakkinda bilgin

olmayan bir §eyi (kdrii kortine) bana

ortak ko§man igin zorlarlarsa, onlara

itaat eimc. Onlarla dunyada iyi gegin.

Bana yflnelenlerin yoluna uy. Sonunda

doniisiinUz ancak banadir. O zaman si-

ze, yapmi§ olduklannizi habcr veri-

rim.

16. (Lokman, oftiitlerine devamla
§dyle demi§ii:) Yavrucugum! Yapligin

i§ (iyilik veya kotuliik), bir hardal lanesi

agirhginda bile olsa ve bu, bir kayamn
icinde veya gdklerde yahut yerin derin-

liklerinde bulunsa, yine de Allah onu
(senin kar§ina) geurir. Dogrusu Allah,

en ince i§leri gbrup bilmektcdir ve her

§eyden haberdardir.

17. Yavrucugum! Namazi kil, iyiligi

emret, koiuliiktcn vazgegirmeye gang,

ba§ina gelenlere sabret. Dogrusu bun-

lar, azmcdilmcyc deger i§lerdir.

18. Kugiimscyerek insanlardan yuz
gevirme ve yeryuzunde bOburlcnerek

yiirume. Zira Allah, kendini begenmis.

oviiniip duran kimsclcri asla sevmez.

19. Yurtiyu§undc tabii ol, sesini al-

galt. Unuima ki, seslerin en girkini mcr-

keplcrin scsidir.
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20. AJlah'm, g6klerde ve yerdeki (ni-

ce varlik ve imkdnlari) sizin emrinize

verdigini, nimctlcrini acik ve gizli ola-

rak size bolca ihsan ettigini gormediniz

mi? Yine dc, insanlar icinde, -bilgisi,

rehberi ve aydinlaiici bir kitabi yokken-

Allah hakkinda tartisan kimscler var-

dir.

21. Onlara «AIlah'in indirdigine

uyun» dendiginde: Hayir, biz babalan-

mizi Uzerindc buldugumuz yola uyanz,

dcrlcr. Ya seytan, onlan alevli atesjn

azabina caginyor idiyse!

22. Iyi davraru§lar icinde kendini bii-

tuniiylc Allah'a veren kimse. gercekten

en saglam kulpa yapismisur. Zaten bii-

tun i§lerin sonu Allah'a vanr.

(Aycue gccen muhsin, bir hadisc giire. «A1-

lah'a, O'nu gfirilr gibi kulluk edendir* Kulluk.

yalruzca giinluk, vakitli, belli upinma §eki)leriy-

le degil. biltiln hayaim Allah rizasina tahsisi ile

gerccklc;ir. «Amcllcr niycllerc gbrc* degcr ka-

zarur. Allah nzasi icin. bu niyeile aulan her adim,

ahnan her nefes... ibadeitir, kulluktur, ihsan-

dir.)

23. (ResHlUm!) Ink3r edenin inkSn

seni iizmesin. Onlann doniisu ancak bi-

zedir. i§tc o zaman yapuklanm kendile-

rine haber veririz. Allah kalplerde olam
suphesiz cok iyi bilir.

24. Onlan biraz faydalandtnr, sonra

kendilerini agir bir azaba surtiklcriz.

25. Andolsun ki onlara, «G6kleri ve

ycri kim yaralti?» diye sorsan, mullaka

« Allah.. .» derler. De ki: (Oyleyse) Ov-

gii de yalnjz Allah'a mahsusrur, ama on-

lann cogu bilmezler.

26. Goklerdc vc ycrde ne varsa, hepsi

Allah'indir. Bilinmeli ki, asil ganT vc

Gvulmcye l§yik olan Allah'ur.

27. §ayct yeryiiziindeki agaclar ka-

lem, deniz de arkasindan yedi deniz ka-

tilarak (miirekkep otsa) yine Allah'm

sGzleri (yazmakla) Uikenmcz. §iiphe

yok ki Allah mutlak galip ve hikmel sa-

hibidir.

28. (insanlar!) Sizin yaratilmaniz ve

dirillilmeniz. ancak tek bir ki§inin yara-

tilmasi vc diriltilmcsi gibidir. Unutul-

masin ki, Allah her seyi bilen ve gorcn-

dir.
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29. Bilrncz misin ki Allah, geceyi
giindiize ve giindiizii geccyc katmakta-

dir. Giincsj ve ayi da buyrugu aitina al-

misur. Bunlann her bin belli bir vSdcyc
kadarharekeiine dcvam cdcr. Ve Allah,

yaptiklannizdan tamamcn haberdar-

dir.

30. Ciinkii Allah, hakkin ta kendisi-

dir; O'ndan ba§ka tapnklan ise hie sup-

hesiz bStildir. Gcrgcklcn Allah cok yu-

cc, cok uludur.

31. Size varligimn delillerini goster-

mesi ic,in, Allah'in lutfuyla gcmilerin

dcnizdc yuzdugunii gormedin mi? §iip-

hesiz bunda, gok sabreden, c,ok §iikre-

den herkes icin ibretler vardir.

32. Daglar gibi dalgalar onlan ku§ai-

ugi zaman, dini lamamen AUah'a has ki-

larak (ihlasla) O'na yalvanrlar. Allah

onlan karaya gikararak kurtardigi vakit

iglerinden bir kismi orta yolu tutar. Za-

ten bizim Syctlcrimizi, ancak nankor

hSinler bilerck inkar cdcr.

{Ayeticki <«oria yolu lular» $eklinde manalan-
dinlan lasun 19111 dcgi$ik tefsuicr vaidir. Daha
50k. hak yoL yani iman iizere kalma, sikinu arun-

da Allah'a verdigi sbze sadakal gbsierme §eklin-

dc 351k!anmaklad ir. Bu ayetin, Ebu Cchil'in oglu

Ikrimc hakkinda nazil oldugu rivayet edilmifiir.

Ikrimc, Mckkc'nin fclhini laidben, deniz yoluyla

kafmaya £aJt$mi$. fakat yolda §iddeili bir firtina-

ya tuiulmu; ve bu esnada, yaptiklanndan pi$-

manlik duyarak. kurtuldugu [akdirde Resulul
lah'a varip af dileyeceginc dair soz vcrmi$ti. Ni-

tekim, kurtulunca Hz, Peygamber'in huzuruna
varmi$. muslUman oldugunu bildirmi$ vc bun-

dan soma bmriiniin sonuna kadar muslumanla-
rin safinda cihad elmi$!n\)

33. Ey insanlar! Rabbinize kar§i gel-

mcktcn sakinin. Ne babamn evlfldi, ne
evladin babasi nSmina bir §cy fkleycmc-

ycccgi gu'nden cekinin. Bilin ki, Al-

lah'in verdigi soz gcrccktir. Sakin dun-

ya hayati sizi aldatmasm ve seytan, Al-

lah'in affina guvcndircrck sizi kandir-

masin.

(Herkesin kendi kaygistna du§ecegi kiyamet
giinunun ahvali hakkinda (ok bzlu bilgi vcrcn bu

kyei ile. kafir olan babasina ahireite faydasi do-

kunabilecegi Umidi besleyen bazi mUminlere, bu
imkanm bulunmadigi da bildirilmi$ olmakla-
dir.)

34. Kiyamet vakti hakkindaki bilgi,

ancak Allah'in katindadir. Yagmuru O
yagdmr, rahimlcrdc olani O bilir. Hie.

kimse yann ne kazanacagim bilcmez.

Yine hig kimse nerede Glecegini bile-

mez. §iiphesiz Allah, her $eyi bilendir.

her §cydcn habcrdardir.

(Imanlarin bilemedigi, yalnizca Allah'in bil-

digi jeylcre «gayb. mugayyebal» dcnir. Allah'in

bildirmcsiylc kullann, mclcklerin... bunlann ba-

zilanni bilmesi, onlan gayb oimakian $ikar-

maz.)
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JPL aOTUZIKINCI SURE
es-SECDE

Ad mi 15. ayette ge^en kelimeden atan bu sure

Mekke'de nazil olmu$tur. 18. 19 ve 20. ayeileri-

nin Medine'de nazil oldugu da rivayci edilmi;tir.

30 ayeitir.

Bismiliah i rrahm Sni rrarrfm

1. EXif. LSm.Mfm.

2. Bu Kitab'in, Slemlerin Rabbi tara-

findan indirilmi$ oldugunda asla §uphe

yoktur.

3. «Onu Pcygambcr kendisi uydur-

du» diyorlar Oyle mi? Hayir! O, senden
once kendilcrinc ni^bir uyanci (pey-

gamber) gelmemis, bir kavmi uyarman
icin -dognj yolu bulalar diye- Rabbin-

den gonderilen hak (Kitap) tir.

4. Gtikleri, yen ve buniann arasinda-

kileri alti giinde (devirde) yaratan, son-

ra ar§a isiivS eden AUah'ur. O'ndan ba§-

ka ne bir dost ne dc bir sefaatginiz var-

d i r Amk du§unup ogiit almaz misi-

mz?
(«Alu gun», itarj- ve «istiva» hakkinda A'raf

stoes inin 54. ayeiindeki ve Hud surest run 7. aye-

tindeki tq lklamalara bakimz,)

5. Allah, gokten yere kadar her i§i dii-

zcnlcyip yonctir. Sonra (bUtiin bu i$ler)

sizin sayageldiklerinize gOre bin yil tu-

lan bir giinde O'nun nezdinc Qikar.

(«Birgun» diyc belirlilen zarfin. mealde veril-

digi sckildc sadccc ilcinci ctlmlcyc baglanmasi
murnklin oldugu gibi, bunun. ayetie ge^en her iki

yUklcmlc «y6netir» ve «£ikar» fiilleriylc alakah

oldugu gbrU;u de vardu.

Bazi mufessirlere gore, Allah'in kaiinda bir

gunun insanlarin sayageldikleriylc ne kadar bir

silreye kar$ilik oldugu, sabil bir husus degildir;

nilekim Mearic suresinde (70/4) bu surenin elli

bin yil oldugu belinilmi$tir. Bazi mufessirlere

gore isc, «bin yil», «clli bin yil» gibi ifadeler ki-

naye rurilndcndir. yani sUrenin uzunlugunu an-

laimak icindir.)

6. i§te, gOriilmeyeni de gOrtileni de
bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi

O'dur.

7. 0 (Allah) ki, yarattigi herseyi gii-

zel yapmi§ ve ilk ba§ta insam gamurdan
yaratmi§tir.

8. Sonra onun ztimyelini, dayaniksiz

bir suyun Ozunden Ureimi§tir.

9. Sonra onu lamamlayip §ekillendir-

mi§, ona kcndi ruhundan uflcmi§iir. Ve
sizin icin kulaklar, gozler, kalpler yarat-

mi§tir. Ne kadar az §ukrediyorsunuz!

10. «Topra|in iginde kayboldugu-
muz zaman, gercektcn (o vakit) biz mi
yenidcn yaratilacagiz?» derler. Dogru-

su onlar Rablerine kavusmayi inkSr et-

mektedirler.

11. Dc ki; Size vckil kilinan (bu ko-

nuda gorevlendirilen) oliim melegi ca-

mmzi alacak, sonra Rabbinize dondii-

riileccksiniz.
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12. O giinahkSrlann, Rablcri huzu-
runda ba§Ianni one egcccklcri, «Rabbi-

miz! GGrdiik duyduk, sjmdi bizi (dun-

yaya) gcri gtfnder de, iyi i§ler yapahm,
artik kesin olarak inandik» diyecekleri

zamani birgOrsen!

13. Biz dilesek, elbetle hcrkcsc hida-

yetini verirdik. Fakat, «Cehennemi
hem cinlerden hem insanlardan bir kis-

miyla dolduracagim* diye benden ke-
sin soz Qikmi§nr.

(Allah Teal a insanlan ve cinlcri ccbrcn ccnnei
veya cchenncmc scvkeiseydi. kulun hiirriyel ve
iradcsinin. bunlara bagli imiihamn manasi ol-

mazdi. Mukellefler. kcndi iradcleriyle hidayet
ve cennet, yahut dalalct ve cehennem yolunu se-

ceccklerdir.)

14. (O gun onlara §oyle diyecegiz:)

Bu giine kavu§mayi unutmamzin ceza-

sini §imdi tadin bakahm! Dogrusu biz

de sizi unuttuk; yaptikJannizdan OUirii

ebcdi azabi tadm!

15. Bizim flyetlerimize ancak o kim-
seler inanirlar ki, bunlarla kendilerine

rjgut verildiginde, biiyiikliik taslama-

dan sccdcye kapamrlar ve Rablerini
hamd ile tesbih ederler.

(Bu ayet secde ayciidir. Bu konuda Ebu Hii-

reyre (r.a.)in rivayct cltigi bir hadis-i seTifin mea-
li $6yledir: Insanoglu secde (ayeiini) okuyup
secde etligi zaman. $eytan aglayarak cekilir ve
«EyvahIar olsun! Ademoglu secde ile emrolun-
du, secde etti ve cenneti kazandi; ben isc secde ile

emredilince dircndim ve sonum aies_ olduw
der.)

16. Korkuyla ve umutla Rablerine
yalvarmak iizere (ibadet ettikleri igin),

viicutlan yataklardan uzak kalir ve ken-

dilerine verdigimiz nzikian Allah yo-

lunda harcarlar.

17. Yaptiklanna kar§ilik olarak, on-

lar igin ne mulluluklar saklandigini hie,

kimse bilemez.

(Allah'in sevgili kullaruia hazirlamis. oldugu
cennel nimellerirun dunya tilculeri icinde larif

edilemezligi. bu aye tie cok dzlti bir $ekilde belir-

ulmis, olmakiadir. Bu nimederi. dUnya hayatinin

nimcUcri gibi nilclendircn sdzler. esasen bizim
anlayis.imiza hilap edcbilmek ic;indir. Nilekim

Hz. Peygamber (s.a.), Cenab-i Allah tarafindan,

sevgili kullan icin. hicbir gdzUn gdrmcdigi. hic-

bir kulagin duymadigi vc hicbir insanin akhna
gelmeyen nimeiler hazirlannus, oldugunu ifade

eimi§lir.)

18. Oyle ya, miimin olan, yoldan 51k-

mi§ kimse gibi midir? Bunlarelberte bir

olamazlar.

19. iman edip de, iyi i§ler yapanlara

gclincc, onlar igin yaptiklanna karsihk

olarak vanp kalacaklan cennet konak-
lan vardir.

20. Yoldan cjkanlar ise. onlann vara-

caklan ycr ate§Iir. Oradan her gikmak
isiediklerinde geri gevrilirler ve kendi-

lerine: Yalandir deyip durdugunuz ce-

hennem azabini tadin! denir.
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21. En biiyiik azaptan Once, onlara

mullaka en yakin azaptan tattiracagiz;

olurki (imana) donerler.

(En biiyiik azap «ahircl azabi* $cklinde. yakin

a/.ap ise, dilnyadaki kiilik, esaret ve benzeri si-

kinlitar §cklindc lefsir cdilmckiedir.)

22. Kendisine Rabbinin Syetleri ha-

tirlauldiktan sonra onlardan yuz gevi-

renden daha zalim kim olabilir! Muhak-
kak ki biz, gunahkSriara, ISyik olduklan

cezayi veririz.

23. Andolsun biz Musa'ya Kitap ver-

dik, -(Res&liim!) sen ona kavu§acagin-

dan §iiphe eime- ve onu IsrailoguUanna

hidayet rehberi kildik.

(Bu manaya gbre. Hz. Peygamber'in, Mirac
gecesindc Hz. Musa ile kar$ila$acagma is,aret

vardir. Ayrica, -salon Musa'mn Kilab'a kavu$-

masi. Kiiab'i almasi hakkinda $tipheye dU§me»
ve «sakin sen ona, yani Kilab'a kavu$acagindan
$upheye dtl$me!» manalari da vcrilcrek; kendi-

sinden once hie ;uphesiz Hz. Musa'ya da Kitap
verilmis, oldugu veya Hz, Musa'ya vcrildigi gibi

kendisine de Kitap vcrileceginde $iiphe eimeme-
si konusunda Resulullah'a toiap edildigi yorum-
lan yapilmi$tir.)

24. Sabrcitiklcri ve Syetlerimize ke-
sinlikle inandikJan zaman, onlann icin-

den, buyrugumuzla dogru yola ileten

rehberler tayin etmi§tik.

25. Muhakkak ki Rabbin, ihlilSf et-

mckie olduklan seyler hakkinda kiya-

met giinti onlann aralannda hukmede-
cektir.

26. Halen yunlannda gczip do!a§uk-

lan kendilerinden flnceki nice nesilleri

helSk edi§imiz onlan dogru yola sevkei-

mcdi mi? Bunlarda clbctic ibretler var-

dir. HSIa kulak vermezler mi?

27. Kupkuru ycrlerc suyu ula§lirdigi-

mizi, onunla gerek hayvanlannin ge-

rcksc kendilerinin yiyegeldikleri ekini

cjkarmakta oldugumuzu da gormediler

mi? HSla da goremeyecekler mi?

28. Egcr dogru soylUyorsaniz, bu fe-

tih (ve hukum) giinu hani ne zaman?
dcrler.

29. De ki: Feiih (ve hukum) guniinde

inkSrcilara (o giin ettikleri) imanlan
fayda vermeyecek ve kendilerine muh-
let de lamnmayacaktir!

30. Artik sen onlan birak vc bcklc.

Zaten onlar da beklemektedirler.

(Tefsirlerde, ayeue, kafirlerin de. Hz. Pey-
gamber'in olmcsini vcya bldtlrUlmesini bekle-

diklerinc ijarct olundugu bclinilmekicdir.)
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OTUZU^UNCU SURE
el-AHZAB

.

Mcdmc'dc nazil olmu^tur; 73 aycilir.

«Ah/ab», «hizb»in coguludur. Topluluk.
gurup. bolbk. parti gibi manalara gclur. Her gun
muiad olarak dcvam edilen dua demeline. Kur'an
cuziintin dome birine de hizip denir. Bu suredc,

miisliimanlara kar$i sava§mak Uzcrc birle$en

Arap kabilclerindcn bahsedildigi Km. bu aim
vcrilmi$lir.

( Rivayele gore, bir lakim ileri gelen miijrikler

«Uhud» sava&indan sonra Medinc'ye gclmi$lcr.

miinafiklann ndcri Abdullah b. Obcyy'in cvinc
misafir olmu$lardi. Hz. Peygambcr bunlara,
kendisiyle g6rU$mck ttzere cman vermin. Bu
gorti;me csnasinda Resulullah'a: Sen bizim lap-

liktartmizi diline dolamaklan vazgec. «onlar
menfaai saglayabilir, $efaat edebilir» dc, bi/ de
seni Rabbinic ba$ba$a birakalim. dcditer. (>rada
bulunan mtislumanlarui canlari sikildi. onlari ol-

dUrmek islcdiler. Bunun Uzcrine, vcrilmis olan
cmanin bo/ulmasi konusunda Allah'lan kork-
malarim ve kafirler lie mUnafiklann sozlcrinc

boyun egmemelerini, Rcsulullah'in $ahsinda
mUminlcrden isieyen §u ayci nazil oldu:)

Bismilla^irrahmanirrahim

1. Ey Peygamber! Allah'tan kork,

kSfirlcrc vc munanklara boyun cgmc.
Elbette Allah her §cyi bilmekte vc yerli

ycrincc yapmakiadir.

2. Rabbinden sana vahyedilenc uy.

§iiphesiz Allah, biiliin yaptiklanm/.dan

habcrdardir.

3. AUah'a giivcn. VekTl olarak Allah

yctcr.

4. Allah, bir adamin icindc iki kalp

yaraimadigi gibi, «ziha"r» yapligimz e§-

Icrinizi dc analanmz ycrindc tulmadi ve

evlStliklannizi da 6z ogullanniz olarak

tammadi. Bunlarsizin agizlanniza geli-

vcrcn sozlerden ibaretlir. Allah ise gcr-

ccfii soyler ve dogru yola O cri§tirir.

(Araplar arasindaxi bir gclcnege gore, bir

adam kansina «scn bana anamin sirli gibisin» dc-

di rni. o kadin kcndi anasi gibi sayilir ve artik o
adam ona yana$ama/di. l§te buna «zihar» dcnir-

di. Alette, bir insanda iki kalbin birarada bulun-
madigi gibi. hem annclik hem zevceligin. hem
ba$ka suydan evlathk hem gercek ogul oinia vas
finm birle§emeyecegi anlalilmaktadir. Kur'an,

Araplardaki bu iki gelenegi (/.ihar ve cvlallik

edinmeyi) tammami$tir. Zinar yapilmasi halin-

dc, ccza olmak iizerc «keffaret» hukmii geliril-

miflir (bak. Mucadcle 58/ 1 -4).Ayclle Araplar
arasinda akilli kisilerin iki kalp (a^idigi yolunds-
ki inanca i$arei olundugu da ba/i icfsirlerde be-

lirtilmeklcdir.)

5. Onlan (evldt edindiklerinizi) baba-
lanna nisbct ederck caginn. Allan ya-
ninda en dogrusu budur. Eger babalan-
nin kim oldugunu bilmiyorsaniz, bu

lakdirde onlan din karde§leriniz ve go-

rtip gozcttiginiz kimseler olarak kabul
coin. Yanilarak yapuklannizda size vc-

bal yok; fakat kalplcrinizin bile bile yd-
nclcligindc giinah vardir. Allah bagi$la-
yandir, esirgeyendir.

6. Peygamber. muminlere kendi can-

lanndan daha yakindir. Esjeri, onlann
analandir. Akraba olanlar, Allah'in Ki-
tabina gcJre, (miras^ilik bakimindan)
birbirlerine diger mUminlcrden vc mu-
hacirlerdcn daha yakindirlar; ancak,
dosilanniza uvgun bir vasiyei yapma-
niz miisiesnadir. Bunlar Kitap'ia yazih
bulunmakiadir.

(Oncclcri. mUminler. bir aile gibi birbirlerine

mirasci olurlarkcn; bu ayctle. miras^ilikla akra-

bahga oncclik vciilmi^lir.)
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7. Hani biz peygambcrlerdcn sflz al-

mi$t»k; scndcn, Nuh'tan, Ibrahim'den,

Musa'dan ve Mcrycm oglu isa'dan da.

(Evet) biz onlardan pck saglam bir soz

aldik.

8. Allah bu sbzii dogrulan dogruluk-
lanyla sonjmlu kilmak icin aldi. KaTir-

lcr igin dc gok acikh bir a/.ap hazirla-

di.

(Hicreiin bCfinci yilinda Kurey$ vc Gatafan
kahileleri (op)uca Mcdinc tkcnnc yurUmtislcr;
miislumanlarla itiifaki bulunan Mcdinc ucki
Bcni Kureyza kabilcsi dc. ihanet edcrck onlarla
birlesmis.ti. Bbylccc dus.man ordusunun sayisi

12.000 ki$iyevanyordu. H/.. Pcygamber. istisa

re edcrck Araplarda add olmayan bir sava$ lakii-

gi uyguladi: Mcdinc cevrcsinc hendek ka/dirdi
ve askcrlcrini. hendekten cikan ujpraklann ardi-

na mcv/.ilcndirdi. Dii§man hendegi as,amadi. Bir

ay kadar siiren kusauna sirasinda yardim alama-
yan musliimanlar bunaldilar. I$lc bu durumda bir

mucizc mcydana gcldi: Birdcn orlaya cikan so-

guk bir firtina, dusman ^adirlariru solcuyor. ate§-

Icrini stindiirUyor. allarini iirkulUyor, dUs,mani
lo/.a boguyordu. MiislUman askcrlcrin clrafinda

sahiplcn gdrilnmeyen seslerden lekbirlcr iftiili-

yorau. Sonunda dusman perisan oldu, cckip giui.

Dana .sonra Beni Kureyza Kabilesinden de bu
ihaneOcrinin hesabi somldu. lste asagidaki ayet-

lenn. bu olay hakkinda na/il otdugu nvaycledil-

mcklcdir.)

9. Ey iman edcnlcr! Allah'in size olan

nimeiini hatirlayin; hani size ordular

saldirmi§ti da, biz onlara kar§i bir

riizgSr ve sizin gormcdiginiz ordular

gondcrmi§tik. Allah ne yaptigmizi cok
iyi gfirmckicydi.

10. Onlar hem yukannizdan hem a§a-

gi tarafimzdan (vadinin ustiinden ve alt

yanindan) uzerinize yurudukleri za-

man; gflzlcr yildigi, yiircklcr girtlaga

gcldigi ve siz Allah hakkinda tiirlu' tiirlu

§cyicr dii§undugunu
-

z zaman;

11. i§tc orada iman sahipleri imtihan-

dan gecirilmis. ve sjddelli bir sarsintiya

ugratilmi§lardi.

12. Veozaman. miinafiklar ile kalp-

lcrindc hasialik (iman zayifltgi) buiu-

nanlar: Mcger Allah ve Resulu bize sa-

dece kuru vaadlcrde bulunmu§lar! di-

yorlardi.
(Rivaycle gdrc. onlardan biri, «Muhammcd

hem hi/c Iran ve Bizans'in feihim vadediyor,
hem dc biz korkumuzdan mcydana c.ikamayip
hendek kaziyomza demisa.)

13. Onlardan bir gurup da demi§ti ki:

Ey Ycsribliler (Medineliler)f Amk si-

zin i?in durmanm sirasi degil, haydi dd-

niin! iglerindcn birkismi isc: Gcrccktcn
cvlcrimiz crnniyctte degil, diyerck Pey-

gambcr'den izin istiyordu; oysa cvlcri

lehlikcdc dcgildi, sadece kagmayi arzu-

luyorlardi.

14. Mcdinc'nin her yanindan iizerle-

rine saldinlsaydi da, o zaman sava§ma-
lan istenscydi, §iiphesiz hemen sava§a

katihrlar ve cvlcrinde pek eglenmezler-

di.

.

(Ayei. «... §ayei fime c,ikarmalari (dinden
donmclcri) istenscydi, bunu hemen yaparlardm
^cklindc dc manalandmlmakladir.)

15. Andolsun ki daha Once onlar, sirt

ccvirip kacmayacaklanna dair Allah'a

so/. vermisjerdi. Allah'a vcrilcn soz me-
suliycii gcrcktirir!
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\b.{ResulQm!) Dc ki: Egerolumden
veya oldurulmcktcn kaciyorsamz, kac-

manin size asla faydasi olmaz! (Eceli-

nit f>elmemi§ ise) o takdirde de, yasaii-

lacagimz sure cok dcgildir.

17. Dc ki: Allah size bir kotuluk dilcr-

sc, O'na karsi sizi kim korun ya da size

rahmct dilcrsc (size kim zarar verebi-

lir)? Onlar, kendilerine Allah'tan ba§ka

nc bir dost bulurlar ne de bir yardimci.

18. Allah, icinizden (savastan) ahko-

yanlan vc yanda§ina: «Bizc kaiilin» di-

yenleri gercekten biliyor. Zalen bunla-

nn pek azi sava§a gclir.

19. (Gelseler de) size kar§i pek hasis-

lirler. Hele korku gelip catti mi, lizcrinc

oliim bayginligi cokmus, gibi gflzlcri

doncrck sana baktiklanni gorursun.

Korku gidince ise. mala du§kunliik gtis-

tcrcrck sizi sivri dillcri ile incilirlcr. On-
lar iman elmis. dcgillcrdir; bunun icjn

Allah onlann yapliklanm bo§a cikar-

misnr. Bu, Allah'a gOre kolaydir.

(«Korku gidince isc...> diyc ba$layan ciimle.

a§agidaki $ckillcrdc dc manalandinlmislir:

«....hayra pek du§kun adamlar Uvuyla si/.i

keskin dillcri ile incilirlcr.)*

«...mal dus,kunKlgundcn. incc siizlcrlc si/c

idkuhtrlar.*)

20. Bunlar, diisman birliklcrinin bo-

zulup giunediklcri cvhami icindedirlcr.

Muttcfiklcr ordusu yine gelecek olsa,

isterler ki, colde gOccbe Araplar icindc

bulunsunlar da, sizin haberlerinizi

(uzaktan) sorsunlar. Zalen icinizdc bu-

lunsalardi dahi pek savagacak dcgillcr-

di.

21. Andolsun ki, Rcsulullah, sizin

icjn, Allah'a vc ahirct giiniine kavu§ma-

yi umanlar vc Allah'i cok zikrcdcnlcr

icin giizcl bir omektir.

(Ayetie. Hz. Peygamher'in, Allah'in hosjiui-

lugunu ka/.andiracak davramslarda bulunmak
isicyenler icin mukemmel ve canli bir firnek. en
bUyuk fazilct ntlmuncsi oldugu anlatilmaktadir.

Boylecc. Rcsuiullah'in. hislcrine maglup insan-

lan memnun etmck ve onlara pralik degcrden
mahrum birlakun na/ari kaideler dgrclmcklc gtt-

revli olmayip, onun hedefinin, insanhga amcli

kaideler ogrctmck vc bu kaidcleri kendi yas,ayi

5iyla i/ah ve larif elmck oldugu anla^ilmis, ol-

makladir. Binacnalcyh. onun hayab vc slrcii in-

celcnirkcn bu nokia asla gozden uzak tutulma-

malidir.)

22. Miiminler ise, du§man birlikJerini

gordiiklcrinde: i§te Allah ve Resfl-

lu'nu'n bizc vSdettigi! Allah vc Resfllu

dogru soylcmi§ur, dcdilcr. Bu (orduta-

nn geligi), onlann ancak imanlannt ve

Allah'a baghhklanni arttirdi.

(Allah, biraz gilclilk ve sikiniiya kailandiktan

sonra /.afcrin milminlcre ail olacagim mujdclc-
mi$; H?. Pcygamber de muttefik ordulann kisa

bir sUre sonra gelccegiru. biraz sikintidan sonra,

sonucun muminler tchinc olacagini habcr ver-

mtfli. I;ie burada bu vaadlere candan inanan mu-
minlcrin icslimiyclinc i$arcl olunmakladir.)
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23. Miiminlcr icjndc Allah'a vcrdik-

leri stizde duran nice crlcr var. i§ic on-

lardan kimi, sdzurui yerine geiirip o yol-

da canim vermi§iir, kimi de (§ehitligi)

bcklcmcktcdir. Onlar higbir §ekilde

(sozlerini) degi§tirmemi$lerdir.

24. ^iinkii Allah sad&kat gOsterenlcri

sadakatlan sebebiyle miikafatlandira-

cak, munafiklara -dilerse- azap cdccck

yahut da (tevbe ederlerse) tevbclcrini

kabul cdccekiir. §iiphesiz Allah, bagi§-

layandir, esirgeyendir.

25. Allah, o inkSrcdcnlcri hicbir fay-

da elde edemeden Gflteleri ile geri ccvir-

di. AUdh(inyardimi) sava§ia muminle-

rc yctii. Allah gucjiidiir, mullak galip-

tir.

26. Allah, chl-i kitaptan, onlara (muj-

rik ordularina) yardini edenleri kalele-

rinden indirdi vc kalplcrinc korku dii-

§urdii; bir kismini Olduriiyor, bir kismi-

m da csir aliyordunuz.
(MUsrik kabilclcr gidikien soma, gelen vahiy

tizerine Hz. Peyeamber, musliimanlarla otan ilu-

faklanru bozuphainlik eden Bcni Kurcy/a adh
yahudi kabilcsi Uterine yUrUdil. MUsliimanlar.

25 gun kadar bir slire Kureyza'hlann kalesini ku-

$amlar. Sonunda kale mils!Um an Iarm clinc gee,

-

li)

27. Allah, onlann yerlerine. yurtlan-

na, mallanna ve ayak basmadiginiz top-

raklara sizi mirasgi yapu. Allah'in her

§cyc gucii ycter.

28. Ey Peygamber! E§lcrinc §fjylc

sOyle: Egcr diinya dirligini ve stisunu

(refahim) istiyorsamz. gelin size bo-

$anma bedellerinizi vercyim de. sizi gii-

zcllikle sahvereyim.
(Ayciin nazil oldugu siralarda, aruk Hz. Pey-

gamber. a$agi yukari biilUn Arabislan'a hakim
durumda idi. lctimai hayatla buyilk degigiklikler

meydana gelmi§ii. Ariik fakirlik yerine, refah or

-

taltgi kaplamaklaydi. Bu $artlar allmda Hz. Pey-

gamber'in hanimlari da, umumi refahian pay al-

mayi arzulayarak, Resulullah'lan ba/i zinei c$-

yalari ve daha iyi bir gecim isicmi$lerdi. I;ic bu
sirada gelen vahiy, Hz. Peygamber'e, yine eskisi

gibi, sadcliklcn aynlmamastm emretii. Boyle bir

emir, diinya hayaiina dU$ktln, her gc^cn glln gu-

cune gUc. serve line servel kaimak ic.in ^lrpinan

maddepcrcsi bir insan tarafindan teblig edilmi!|

olmazdi. §ayel ResGlullah. zcvcelerinc dc bu
umumi refahi saglamis; olsa idi. en ku^tik bir iti-

razla kars,ilasmazdi. Ne var ki Rcsul-i Ekrcm, ya-

$antisini ve ya$ant»simn sadeligini asla degis,ur-

meyecekii. Ccmiyclin yas,anlisinda nc kadar de-

gi$ik)ik olursa olsun. dunyamn ge^ici zinetleri

ResGlullah'in evinde ycr almayacak. nUbiWvet

harimi. diinya alayi$inden uzak kalacak. iktidar

sahiplcrinc timck olacakli.

Hz. Peygambcr'in hanimlarmdan gclcn istck

ler tizerine nazil olan bu ayele «iahyir» (serbest

birakma) aycii denir. Nciiccdc. hanimlan. refah
ve zinet yerine Hz. Peygambcr'i tercih cimisjer-

dir.)

29. Eger Allah'i, Pcygambcrini ve
ahiret yurdunu diliyorsaniz, bilin ki, Al-

lah, icjnizdcn guzel davrananlar igin bii-

yiik bir mukafat hazirlami§ur.

30. Ey peygamber hanimlan! Sizden

kirn acik bir hayasizhk yaparsa, onun
azabi iki katina gikanlir. Bu, Allah'a gO-

rc kolaydir.
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31. Sizden kirn, AUah'a ve Rcsuliinc

itaat cdcr vc yararli i§ yaparsa ona
miikaTaum iki kat veririz. Vc ona (cen-

nette) bol nzik hazirtami§izdir.

32. Ey Peygambcrhanimlan! Siz, ka-

dinlardan hcrhangi bin gibi dcgilsiniz.

Eger (Allah'tan) korkuyorsaniz, (ya-

banci erkeklere kar§i) ^ckici bircda ilc

konu§mayin; sonra kalbindc hastalik

bulunan kimse Umidc kapilir. Guzel soz

soylcyin.

(Ayette gecen emir, her ne kadar Rcsulullah

(s.a.)m hanimlan icin buyurulmu$ ve onlann
&ic\ durumlari vurgulanmis, ise dc. hUktim, hiitiin

miislliman hanimlara $arnildir)

33. Evlcrinizdc oiurun, eski cahiliye

adciindc oldugu gibi acihp sacilmayin.

Namazi kihn, zekSti vcrin, Allah'a ve

Resuliine iiaat edin. Ey Ehl-i Beyi! Al-

lah sizden, sadece giinahi gidcrmck ve
sizi tertemiz yapmak isiiyor.

(Ayette hiiahedilen Ehl-i Beyt. Resulullah'in

cv halkidir. Ehl-i Bcyi hususunda cn uygun gorily

$udur: Allah Rcsulii'ntin cvlatlan. c$lcri, turun

lari olan Hasan vc Hiiseyin ve damadi Hz. Ah.

Ehl-i Beyi'i ie$kil cderlcr.)

34. Evlcrinizdc okunan Allah'in ayct-

lerini ve hikmeii hahrlayin. §uphcsiz

Allah, her §eyin ig yuztinii bilendir vc

her scyden habcri olandir.

www sir***** w

|
5

35. Miisluman erkekler ve miislii-

man kadinlar, mumin erkekler ve

miimin kadinlar, laala devam eden er-

kekler vc taata devam eden kadinlar,

dogru erkekler vc dogru kadinlar, sab-

reden erkekler vc sabrcden kadinlar,

miiicvazi erkekler ve mulcvazi kadin-

lar, sadaka vcrcn erkekler ve sadaka

vcrcn kadinlar, orug tutan erkekler ve

orug tutan kadinlar, irzlanni koruyan

erkekler vc (irzlanni) koruyan kadin-

lar, Allah'i gok zikreden erkekler ve

zikreden kadinlar var ya; i§tc Allah,

bunlar igin bir magfirct ve buyuk bir

mukafat hazirlami§tir.
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36. Allah vc Resuiii bir ise hiikiim

vcrdigi zaman. inanmis bircrkek ve ka-

dina o i§i kendi islcklcrinc gore sccmc
hakki yokiur. Her kim Allah ve ResuIU-

nc karsi gelirse, apacjk bir sapikhga

dii§mu§ olur.

37. (Resuliim!) Hani Allah'in nimel
vcrdigi, senin dc kendisinc iyilik cuigin

kimscyc: E$ini yaninda lut, Allah'ian

kork! diyordun. Allah'in agiga vuracagi

§eyi, insanlardan cckincrck icindc gizli-

yordun. Oysa asil korkmana layik olan

Allah'Ur. Zeyd, o kadmdan ilisigini kc-

since biz onu sana nikahladik ki evISt-

hklan, kantanyla ili§kilenni kestiklc-

rinde (o kadinlarta evlenmek isterler-

se) mtiminlcrc birgiicjuk olmasin. Al-

lah'in emri yerinc geiirilmisiir.

(Bu aycue zikrcdilcn vc Kur'an'da adt gecen
tek sahabi olan zat, Zeyd b. Hame'dir. Cocuklu-
gunda csir dii^mil;. Hz. Halice onu kale olarak
salin almi§tir. Hz. Halicc'nin kendisinc hediye
eiiigi bu c,ocugu, Peygamberimiz azid edip evfai

cdinmi$u. Resulullan. Zcyd'i cok several, ona
halasimn kizi Zcyneb binii Cahs/i nikahlamis.li.

Fakai Zeyneb, Zeyd ile gecinemedi. Zeyneb. asil

bir aileden geldigi icin bu- kole azadlisi ile evlen-

mek isiememi^, ancak bu vonde vahiy gelince
onunla cvlcnmi^li. Zeyd'c Bir turlu isinamami;.
bu yiizden ona karsi asaleiiyle ovunmekten geri

durmamiijli. Zeyd, bir sure daha buna sahretli ise

de sonunda Allah'in Resuliine varip Zcynebdcn
ayrilmak isledigini soyledi. Hunun u/.etinc Ke-
sulnllah ho^nuUiuzlugun sona ermesi icin aynl-
malarim uygun bulduysa da bunu Zeyd in yu/.u-

ne sdylemcui, ona sadece «kanm yaninda rui»

dedi.

Hz. Pcygamber'in icindc gi/.lcdigi jey. Zcy-
neb'in sonradan kendisinc zevee olacagiru bilcii-

ci halde bunu ac,iklamamasidir. Bu konuda uy-
uurulan birlakim isnallarin ash yoktur. Peygam-
berimiz, Zeyncb'in guzelliginc hayran kaldigi
icin onunla evlenmis, dcgildir. Zeyneb onun hala-

simn ki/i idi vc Peygamber onu her zaman go-

ruyordu Isieseydi onunla Zcyd'den once kendisi

cv'lenebilirdi.)

38. Allah'in, kendisinc hclal kildigi

seydc Peygamber'e herhangi bir vebll

yoktur. Once gelip gcccnler arasinda da
Allah'in Sdcii bdyle idi. Allah'in emri

mullaka yerinc gclccck, yazilmi§ bir ka-

dcrdir.

39. O pcygambcrlcr ki Allah'in gdn-
dcrdigi emirleri duyururlar, Allah'ian

korkarlar vc O'ndan baska kimseden
korkmazlar. Hesap gorucii olarak Allah

(herkese) yeler.

40. Muhammcd, sizin crkckleriniz-

den hicbirinin babasi degildir. Fakat o,

Allah'in Rcsulu vc pcygambcrlcrin so-

nuncusudur. Allah her scyi hakkiyla bi-

lendir.

41. Ey inananlar! Allah'i cokga zikre-

din.

42. Ve O'nu sabah-ak§am tesbih

edin.
(Sabah-ak$am bOlUn vakitleri kinc almakia-

dir. Tesbih ve zikir, bncelikle «SiibhanclIah»,
••Elhamdulillah". «La ilahe illallah*. «Allahu
ekber« ve «La havle vela kuvvete ilia billahi'l-

aliyyi'l a/.im» ifadclenylc yapihr.)

43. Sizi karanhklardan aydinliga ci-

karmak igin iizerinizc rahmelini gondc-
ren O'dur. Melekleri de size isiigfar

eder. Allah, miiminlcrc kar§i c/)k mcr-
hameilidir.
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44. Kcndisinc kavu§luklan gun, Al-

lah'm onlara iUifati, «selSm» dir. Allah

onlara gok dcgcrli mukafat hazirlami§-

ur.

45. Ey Pcygambcr! Biz seni

hakikaten bir §ahii, bir mUjdcleyici ve

bir uyanci olarak gondcrdik.

46. Allah'm izniyle, birdavetgi ve nur

safari bir kandil olarak (gonderdik).

47. Allah'tan biiyuk bir liitfa crccck-

lerini mUminlcre miijdele.

48. KaTirlere ve miinafiklara boyun
egme. Onlann eziyellcrine aldirma. Al-

lah'a giivenip dayan, vckfl ve desick

olarak Allah yeier.

49. Ey iman edenlcr! Mumin kadmla-

n nikiihlayip da, hcniiz zifafa girmcden
onlan bosarsaniz, onlan sayacagmiz bir

iddet suresince bckletme hakkinizyok-
tur. O haldc onlan (bir bagi$la) mem-
nun edin ve onlan gtizel bir sekilde ser-

bcsl birakm.

(Zifafian Once bavarian kadma. Onceden layin

edilmis, bir mchir varsa onun yarisi vcrilir. Yoksa
bagi$ yapihr. Bu bagi§in belli bir mikiari yokiur.

Bu sekilde bo;anmj; kadin iddet bcklcmcdcn ev-

lcncbilir.)

50. Ey Pcygambcr! Mchirlcrini ver-

digin hammlanni, Allah'm sana gani-

met olarak verdigi ve clinin allinda bu-

lunan cariyclcri, amcanin, halanin, da-

ymin ve teyzenin scninle bcrabcr goc.

cden kizlanm sana hel<U kildik. Bir de
Peygamber kendisiyle evlenmek iste-

digi takdirde, kendisini peygambere hi-

be eden miimin kadira, diger mOminlere

degil, sirf sana mahsus olmak iizere

(held! kildik). Kuskusuz biz, hanvmlan
ve ellerinin altinda bulunan cariyeleri

hakkinda miiminlcre ncyi farz kildigi-

mizi biliriz. (Bu hususta ne yapmalari

l&zim geldigini onlara agikladik) ki,

sana bir zorluk olmasin. Allah bagi§la-

yandir, merhamet edendir.

(Ni5a suresinin ucUncil ayeunde ddrtlen fazla

cvlcnmcye iz.in vcrilmcdigi halde. bu aye lie

Rcsulullah'in dtirtten fazla harumla evlenmcsine

musaadc cdilmi^tir. Rcsulullah'a has olan bu mu-
saadenin hukuki, iciimaT. siyasT ve egitimle ilgili

sebepleh vardir.

Hz. Pcygambcr di§indaki mUminlcre vcrilen

birden fazla evlilik izni ve bunun sirurlan hak-

kinda bak. Nisi 4/3'un aciklamasi.)
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51. Onlardan diledigini geriye bira-

kir, diledigini de yaruna ahrsin. Bo§adi-

gm hammlanndan arzu ettigini tckrar

yanina almanda, scnin uzcrinc bir gii-

nah yoktur. Bfiyle yapman onlann mul-

lu olmalanna, uziilmernelcrinc vc hep-

sinin, scnin vcrdiklcrinc razi olmalanna
daha uygundur. Allah, kalplcrinizdc

olani bilir. Allah hakkiyle bilendir,

halfmdir.

(28 vc 29. ayetlerde Resulullah (s.a.)in hanim

lannaonunla birlikte kalmak vcya ayrilmak $ik-

larindan birini secmeleri icklif cdilmis,. onlar

Resulullah ile birlikte kalmayi lercih eimi§lerdi.

Bu ayette de ayru sc^im hakki Resulullah'* veril-

mi$. o da hammlanndan aynlmamayi uygun bul-

mustur.)

52. Bundan sonra artik ba§ka kadin-

larla evlcnmen, elinin alunda bulunan

cariyeler haric,, giizellikleri ho§una gil-

sc bile, bunlann yerine ba§ka hammlar
alman sana hclfll dcgildir. Allah her seyi

gazette r.

53. Ey iman cdcnlcr! Siz zamanini

gozetlcmcksizin, bir yemege davet

cdilmcdikce, Peygamber'in evlerinc

girmeyin. Ancak davci cdildiginiz vakit

girin. Ycmcgi yediginizde hemen dagi-

hn, sohbetc dalmayin. fiinkii bu hare-

keiiniz PeygambePi iizmekte, fakat o
(size bunu soylemekten) utanmaktadir.

Ama Allah, hakki soylemekten cckin-

mcz. Peygamber'in hammlanndan bir

scy istcdiginiz zaman perde arkasindan

istcyin. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem
dc onlann kalpleri i^in daha temiz bir

davrani§tir. Sizin Allah'in Resfllunii iiz-

mcniz ve kendisinden sonra onun ha-

nimlanni nikShlamaniz asla caiz ola-

maz. (^unkii bu. Allah katmda biiyiik

(bir giinah) tir.

(Bu aycl. Hz. Peygamber'in evine yemekten
tincc gclcn, yemek hazir oluncaya kadar bekle-

yen, yemekten sonra da kalkip giimcycnlcr hak-

kinda nazil olmustur. Ayel-i kerime. miisluman-

larin Resulullah'a ve hane-i saade(e kar;i nasil

davranacaklarmi, birbuierine kar$i nasil mua-
mclc edcccklcrini bildirmektedir. Buna gore bir

kimscnin baskasim rahatsiz elmemesi. evmde
huzur ve istirahalini bozmamasi, davet edildi-

ginde bildirilen zamandan once gilmemesi. ye-

mekten sonra fazla oturmamasi gerckmckte-

dir.J

54. Bir §eyi agiga vursamz da, gizle-

seniz de §uphe yok ki Allah, her §cyi ga-

yei iyi bilmekiedir.
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(Peygamber hanimlanna hilaben perdc arka-

smdan konu$mayi emreden ayet inince. onlarm
yakm akrabalari «BlZ de mi pcrde arkasindan ko
nus.acagiz?* diyc sordular. Runun il/erine $u

aycl indi:)

55. Onlara (Peygamber'in hanimla-
rina) babalan, ogullan, kardc§Icri, kar-

de§lerinin ogullan, kiz kardc§lcrinin

ogullan, kadinlan (miimin kadinlar) ve
ellerinin altinda bulunan cariyclerindcn

dolayi bir giinah yoktur. (Ey Peygam-
ber hanimlari!) Allah'ian korkun; §iip-

hesiz Allah, her §cyc §ahiuir.

56. Allah vc mclcklcri, Peygambcr'e
gok salevSt getirirlcr. Ey miiminler! Siz

de ona salcvfit gctirin vc lam bir teslimi-

yeile selam verin.

(Allah'in salcvaii. rahmel etmek ve kulunun
gamni yiiceltmeklir. Mclcklerin salcvaii. Pcy
gamber'in s,anim yucehmek, milminlcre bagis,

dilemek anlamuiadir. Miiminlcrin salaii i.se. dua
an lamina gclmckicdir. Allah bihun muminlere.
peygamberlerine salii ve selam gctirmelcrini

emretmekle ve ona saygi goslermclcnm isle-

mckicdir. «Allahumme sail) ala Muhammedin»
demek salai, wEssclamil akykc cyyuhe'n-nebiy-

yu» demck sclamdir. Peygamberimizden rivayet

edilcn cok sayida saleval-i jerife vardir. Bunlari

okumak. mUmkun oldugu kadar ?ok salai ve
selam geiirmek, Peygamber'in sevgisini cclbc-

deT. scfaatinc sebcp olur.)

57. Allah ve Resflliinu incitcnlerc Al-

lah, diinyada vc ahircttc lanet etmi§ ve
onlar igin horlayici bir azap hazirlami§-

tir.

(Bunlann, dzellikle, «Uzeyr Allah'm ogludur,

Allah'in eli baghdir, Allah fakir, bi/. /.cngini/o

diyen yahudilcr; «Mcsih. Allah'in ogludur. o
ucun uc,uncusUdui» diyen hirisiiyanlar; «Melek-
Icr, Allah'in kizlandir. puilar onun orlaklandir»
diyen mujriklet oldugu s6ylcnmi$tir.)

58. Miimin erkcklcrc vc miimin ka-

dinlara, yapmadiklan bir §eyden dolayi

eziyet edenler, $uphcsiz bir iftira ve

apacjk birgunah yuklcnmi§lcrdir.

59. Ey Peygamber! Hanimlanna, kiz-

lanna ve muminlerin kadinlanna (bir

ihtiyac iqin dtsari ciktiklan zaman) di$

Ortiilerini usilerine almalanm sOyle.

Onlann laninmasi vc incitilmemesi icjn

en clveri§li olan budur. Allah bagi§la-

yandir, esirgeyendir.

60. Andolsun, iki yuzluler, kalplerin-

de hasiahk bulunanlar (fuhus diisiince-

si lasiyanlar), §chirdc kotii haber ya-

yanlar (bu hallerinden) vazgecmczlcr-
sc, seni onlara musallat ederiz (onlarla

savasmani ve onlari sehirden siirup ci-

karmant sana emrederiz); sonra orada,

scnin yaninda ancak az bir zaman kala-

bilirler.

61 . Hepsi de laneilenmi§ olarak ncrc-

dc clc gcgirilirlerse, yakalanir ve mutla-

ka bldUriiliirler.

62. Allah'in onceden gegenler hak-
kindaki kanunu budur. Allah'in kanu-
nunda asla bir degi$iklik bulamazsin.
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63. insanlar sana kiyametin zamanini

soroyorlar. Dc ki: Onun bilgisi Allah
katindadir. Ne bilirsin, belki dezamani
yakindir.

64. §u muhakkak ki, Allah kSfirleri

rahmctindcn kovmus. ve onlara cilgin

bir ate§ hazirlami^tir.

65. (Onlar) orada ebedf olarak kala-

caklar, (kendilerini koruyacak) ne bir

dost nc dc bir yardimci bulacaklardir.

66. Yuzlcri atc§tc evrilip tjcvrildigi

gun: Eyvah bize! Ke§ke Allah'a itaal ei-

scydik, Pcygambcr'c dc itaat ctscydik!

dcrler.

67. Ey Rabbimiz! Biz rcislerimize ve

biiyuklcrimize uyduk da onlar bizi yol-

dan sapnrdilar, derler.

68. Rabbimiz! Onlara iki kai azap ver

ve onlan biiyuk birlfinetle rahmetindcn

kov.

69. Ey iman edenler! Siz de Musa'ya
eziyet edenler gibi olmayin. Nihayei
Allah onu, dcdiklcri §eyden temize 51-

kardi. O, Allah yaninda §crefli idi.

(Hz. Musa'run, kavmiyle birlikte soyunup yi-

kanmadigini gorenlcr, uzvi bir hasuligi oldugu-

nu soylcycrck onu incillilcr. Bir gUn Hz. Musa
Lek bajina yikanirkcn elbiscsini bir la$in OslUnc

koymu$iu. Giyinmck i^in gclincc, ta$ elbise ilc

harekei edip kavmintn yamna geldi. Boylcce on-

da bir hasialik olmadigiru gordtfler. Bu iddialari-

nin asilsizligi, kcndi $ehadellenyle oriaya c;ika-

rddi.

Hz. Peygamber dc bir ganimei taksimi esna-

smda mllnascbcisiz bir ilirazla kar$ita§mi$(i.

AycL bu liir e/iycllcrc i$arcl cderck mUminlcri
uyarmakladir.)

70. Ey iman edenler! Allah'tan kor-

kun ve dogru SOz soylcyin.

71. (Boyle davramrsaniz) Allah i§le-

rinizi diizcltir vc giinahlannizi bagi^lar

Kim Allah ve Resuliine iiaat ederse bii-

yiik bir kurtulu$a ermi§ olur.

72. Biz cmancti, goklcrc, ycrc vc dag-

lara teklif cttik dc onlar bunu yuklen-

mcktcn cckindilcr, (sorumlulugundan)

korkiular. Onu insan yiiklendi. Dogru-
su 0 cok zalim, cok cahildir.

(lnsana yQklcncn cmancl, iflcnmcsindc se

vab, icrkindc ikab olan ibadct ve davrani$larla,

akil ve dii$unce kabiliyetidir. Kulluk ve akil

emanetinc riayel edilmc/se, zulum ve bilgisi/li-

ge sapilmi$ olur. Bu emaneii vermekle Allah, m-
sam tekliflcriyle sorumlu lutmuj ve btiylece onu
imlihan etmi$lir.)

73. (Allah bu emanett insana vermek
suretiyle), munafik erkeklere ve miina-

fik kadinlara, mu§rik erkeklere ve mu§-
rik kadinlara azap edccck, inanan cr-

kcklcrin ve inanan kadinlann da tevbe-

sini kabul buyuracaktir. Allah bagi§la-

yandir, merhamei edendir.

(§irk. iman ve amel hususunda Allah'a ortak

ko^mak demcklir. Bunu yapan a da mti$rfk dc-

nir.)
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(H) .. .

OTUZDORDUNCU SURE
SEBE'

Mekkede nazil olmu$iur. 54 ayeiiir. YmfallZ 6.

aycii Mcdinc'dc inmi;tir. Sure adim. Yemen'de

btr bdlgc vcya kabile ismi olan Scbc' kclimcsinin

geciigi 15. ayeiten alir.

Bism i 115hirrahmSn irrahim

1 . Hamd, gbklcrdc vc ycrdc bulunan-

lann hepsinin sahibi olan Allah'a mah-
sustur. Ahirettc dc hamd O'na mahsus-
tur. O, hikmct sahibidir, (her §eyden)

haberi olandir.

2. Ycrin icinc gireni vc ondan cikani,

gokten ineni, oraya gikam bilir. O, csir-

geyendir, bagi§layandir.

3. Inkarcilar: Kiyamct bizc gclmeye-

cek, dediler. De ki: Hayir! GayDi bilen

Rabbim hakki icin o, mullaka size gclc-

cektir. GOkierde ve yerde zerre miktan
bir §ey bile O'ndan gizli kalmaz. Bun-
dan daha kiiciik vc daha biiyugii dc §up-

hesiz, apagik kitapiadir (yazilidir).

4. Allah, inanip iyi isjcr yapanlan
mukSfatlandirmak icin (her $eyi a$ik

bir kitapta tesbit etmi§tir). Onlar icin

biiyiik bir magfiret ve gttzel bir nzik

vardir,

5. Ayctlcrimizi hukiimsiiz birakmak
icin yansjrcasina ugra$anlar is in de, en
kotuisunden, elem vcrici bir azap var-

dir.

6. Kendilerine bilgi vcrilcnlcr, Rab-
binden sana indirilcnin (Kur'an'in) ger-

c.ek oldugunu bilir; onun, mutlak galip

ve ovgiiye layik olan (Allah'in) yoluna

ilclugini gorurler.

(Bilgi verilenlerin, sahabe-i kiram ve onlann
izinden giden muminler veya Abdullah b. Selam
vc arkada$lan gibi chl-i kitabin alimleri otdugu

a^iklanmi^iir. Bu siralamaya Kuran ve Hz. Pey-

gamber hakkinda olumlu ve gercekci tubim izle-

yen objektif ilim adamlan da kaiilabilir.)

7. Kafir olanlar (kendi aralarinda)

§oyle dediler: CUriiyUp paramparca ol-

dugunuz vakit yeniden dirilcccginizi

soyleyerek haber veren ki§iyi gOstere-

lim mi?
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8. «Acaba o, yalan yerc Allah'a iftira

mi etmi§tir? Yoksa onda delilik mi
var?» (dediler). Hayir! Ahireie inan-

mayanlar azapladirlar vc dcrin bir sa-

pikhk icmdedirier.

9. Onlar, gokte ve yerde cJnlerine ve

arkalanna bakmiyorlar mi? Dilcsck on-

lan ycrc batmnz, ya da iizerlcrinc gOk-

ten pan;alar du§iiriiruz. §iiphesiz bunda
(Rabbine) yonclcn her kul i^in bir ibrct

vardir.

10. Andolsun, Davud'a tarafimizdan

bir Ustunliik verdik. «Ey daglar ve ku§-

lar! Onunla beraber tesbih edin» dedik.

Ona demiri yumus.attik.

(Hz. Davud'a verilen iisiunllik, peygamberlik.

kilap, saJlanat, guzel scs vc bciizcrleh bu^ok
me/.iyeiferdir.)

1 1 . Gcnis, zirhlar imal ct, dokumasim
tilgtilii yap. (Ey Davud hanedamf) lyi

i.slcr yapin. Kuskusuz ben, yapliklanni-

zi gormckteyim, diye (vahyettik).

12. Sabah gidisj bir ayhk mesafe, ak-

sam doniisU yine bir ayhk mesafe olan

riizgan da Suleyman'a (onun emrine)
verdik ve onun icjn erimis. bakin kayna-

gmdan scl gibi akittik. Rabbinin izniyle

cinlerden bir kismi, onun Ontfnde gah-

§irdi. Onlardan kirn emrimizden sapsa,

ona aJevli azabi tattinrdtk.

13. Onlar Suleyman'a kalelerden,

hcykcllcrdcn, havuzlar kadar (%eni§)

legenJerden, sabil kazanlardan ne diler-

se yaparlardi. Ey Davud ailesi! §ukre-

din. Kullanmdan §ukrcden azdir!

14. Siilcyman'in olumunc hiikmctti-

gimiz zaman, onun oldugiinU, ancak

degncgini yiyen bir agac, kurdu goster-

di. (Sonunda yerc) yikilmca anla§ildi

ki cinlcr gaybi bilsclcrdi, o kii^uk diisii-

nicti azap icjnde kalmazlardi.

(Suleyman (a.s.) iriihal edince, nifimn uzun
sure asasina dayanarak ayak(a kaldigi artlafil-

makladir. Culler icm «kufUk dustlrilcil azap* ta-

biri, gu$ if lerde califiiklan ifin kullanilmiftir.

Hz. Sulcyman'in olilmiinU anlamadiklan icin ha-

yalmda oldugu gibi, yomcu isjere ftlumilndcn

sonra da bir sure daha devam elm iflerdi. Buradan
cinlerin gaybi bilmedigi anla$ ilmakladir.)



430 SEBE' SURESl Ciiz: 22. Sure: 34

1 5. Andolsun, Scbc' kavmi icin otur-

dugu yerlerde buyiik bir ibret vardir. Bi-

ri sagda, digcri solda iki bahgclcri vardi.

(Ontara:) Rabbinizin nzkmdan ycyin

ve O'na §ukrcdin. I§te giizcl bir mcmlc-
kct vc 90k bagisjayan bir Rab!

(Sebc', Ycmcn'dc bilyiik bir schjin ve orada

yasayan kavmin ismidir. Bu schir. Neml surcsin-

de (27/23-44) kendisinden soz edilen melike
Belkis'in hlikmenigt iilkenin baskemi idi. Kuru-

cusu Sebe' oldugu icin, bclde ve hallu onun adiy-

la anilmisiir.)

16. Ama onlar yflz gcvirdilcr. Bu yiiz-

den iizerlerine Arim selini gOnderdik.

Onlann iki bahcesini, buruk yemisH, aci

ilginli ve icinde biraz da sedir agaci bu-

lunan iki (harap) bahceyc ccvirdik.

(Ahm seli, Sebe' kavmini cezalandirmak uze-

rc mcydana gclinlen. §iddetli yagmurun sebcp

oldugu ve buyiik goclere yol acan bir scl fclakcli-

dir.)

17. NankOrliik etliklcri 19m onlan
bdyle cczalandirdik. Biz nankOrdcn
bajjkasim cezalandinr miyiz!

18. Onlann yurdu ilc, iglcrini bcrc-

ketlendirdigimiz memlekeUer arasmda,

kolayca goriinen nice kasabalar var ct-

tik ve bunlar arasmda yiiriimeyi konak-

lara ayirdik. Oralarda geceleri, gundiiz-

leri korkusuzca gezin dolasm dedik.

(Yemen-Suhye yolu U/.erindc birbirine ya-

kin, kolayca bulunan ve konaklama ihiiyaclanna

cevap veren kasabalara iswet edilmi$tir.)

19. Bunun uzerine: Ey Rabbimiz!
Aralannda yolculuk yaptigimiz sehirle-

rin arasim uzaklasUr, dcdilcr vc kendi-

lerine yazik etiiler. Biz de onlan, ibret

kissalan halinc gclirdik ve onlan bus-

biiiiin parcaladik. §uphesiz bunda, cok
sabreden ve 50k sukreden herkes icin

ibretier vardir.

— ^ : li i ^ . V- -

20. Andolsun iblis, onlar hakkindaki

tahminini dogruya gikardi. Inanan bir

zumrenin disjnda hepsi ona uydular.

21. Halbuki §eytamn onlar iizcrindc

hicbir nilfuzu yoklu. Ancak ahirete ina-

nani, §uphc igindc kalandan ayirdedip

bilelim diye (ona bu firsati verdik).

Rabbin gercekten her §cyi koruyandir.

22. (Miqriklere) de ki: Allah'tan ba§-

ka tann saydiginiz seyleri gagmn! On-
lar ne goklerde ne de yerde zerre agirh-

gmca bir §eye sahipiirler. Onlann bura-

larda higbir ortakligi yoktur, Allah'in

onlardan bir yardimcisi da yoktu.
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23. Allah'in huzurunda, kcndisinin

izin verdigi kimselerden ba$kasm»n
§cfaati fayda vcrmcz. Nihayct onlann
yiircklcrinden korku gidcrilincc: Rab-
biniz ne buyurdu? derler. Onlar da: Hak
olani buyurdu. derlcr. O. yucedir, bii-

yukliir.

(Ayclte §cfaal ifin i/in tpkmca, §cfaai cdcnlcr-

le kendilerine $efaai edileceklerin kar$ilikli ko-

nu§malanna i;aret edilmekiedir.)

24. (Resulum!) De ki: GCJklerden ve
ycrdcn size nzik veren kimdir? De ki:

Allah! O haldc biz vcya siz, ikimizden
bin, ya dogru yol Uzerinde veya agik bir

sapiklik icindedir.

25. De ki: Bizim isjedigimiz sucian

siz sorumlu dcgilsiniz; biz de sizin i§lc-

diginizden sorulacak degiliz.

26. De ki: Rabbimiz hepimizi bir ara-

ya toplayacak, sonra aramizda hak ile

hiikmedecektir. O, en Sdil hiikUm veren,

(her §eyi) hakkiyla bilcndir.

27. De ki: O'na (Allah'a) kattigmtz

ortaklannizi bana gostcrin. Hayir! Bila-

kis, yegSne galip ve her §eyi hikmetle

idare eden ancak Allah'tir.

28. Biz seni biitiin insanlara ancak

mujdclcyici vc uyanci olarak gbndcr-

dik; fakat insanlann cogu bunu bilmez-

Icr.

29. Eger sozuniizde dogru iseniz bu
vSdeuiginiz (kiyamet) ne zaman kopa-
cak? derlcr.

30. De ki: Size oyle bir gun vSdedil-

mi§iir ki, ondan ne bir saal geri kalabi-

lirsiniz, ne de ileri gcccbilirsiniz.

31. KSfirolanlardcdilcrki: Bizhic,bir

zaman bu Kur'an'a ve bundan 6nce ge-

len kitaplara inanmayacagiz. Sen o

zalimlcri, Rablerinin huzurunda lutuk-

lanmi§, birbirlerine soz atarlarken bir

gbrsen! Zayif sayilanlar, buyukluk tas-

layanlara: Siz olmasaydiniz, elbctte biz

inanan insanlar olurduk, derler.

(Mckke kifirleri, chl-i kitaba Rcsulullah'i

sorduklannda chl-i kitap: Onun vasfuu kiiaplar-

da bulursunuz, demi$ler. bunun ilzerine kafirler

Ofkclenctek, inkarlarim bOylc ifade etmi$lerdir.)
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32. Biiyiikliik laslayanlar, zayif sayi-

lanlara (kiyamet gununde): Size hida-

yet geldikien sonra sizi ondan biz mi ce-

virdik? Bilakis siz sue isjiyordunuz,

derler.

33. Zayif sayilanlar da buyiikluk tas-

layanlara: Hayir! Gece gundiiz (i$iniz)

tuzak kurmakti. £iinkii siz daima Al-

lah'i inkSr etmemizi, O'na ortaklar ko§-

mamizi bize emrederdiniz, derler. Artik

azabi gorduklcrindc, icjn icin yanarlar;

biz de o inkSr edenlcrin boyunlanna de-

mir halkalar (akan/.. Onlar ancak yap-

makta olduklan giinahlan yiiziinden

cezalandinhrlar.

34. Biz hangi iilkcyc bir uyanci gon-

dermi§sek muUaka orarun varlikli ve §i-

mank ki§ileri, biz: Size gondcrilmi§

olan §eyi inkSr ediyoruz, demisterdir.

35. Ve: Biz male a vc cvlatca daha go-

guz, biz azaba ugratilacak degiliz, dedi-

Icr.

36. Dc ki: Rabbitn, dilcdigine bol n-

zik verir ve (dilediginden) kisar; fakat

insanlann cogu bilmczler.

37. Sizi huzurumuza yakla§tiracak

olan ne mallannizdir nc dc cvl3tlanniz.

iman cdip iyi amelde bulunanlar mtis-

lesna; onlara yaptiklanrun kat kat fazla-

si mukSfai vardir. Onlar (cennet) odala-

nnda giiven icmdedirler.

38. Ayctlerimizi bo§a cikarmaya ca-

lisanlara gclince, onlar da azapla yilz

yiize birakilacaklardir.

39. De ki: Rabbim, kullanndan dile-

digine bol nzik verir ve (dilediginden

de) kisar. Siz hayira ne harcarsaniz, Al-

lah onun ycrinc ba§kasini verir. O, nzik

verenlerin en hayirlisidir.
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40. O gun Allah, onlann hcpsini top-

layacak; sonra melcklere: Size lapanlar

bunJarmiydi? diyccck.

41. (Melekler de:) Sen yiiccsin, bi-

zim dostumuz onlardegil, sensin. Belki

onlar cinlere lapiyorlardi. £ogu onlara
inanmijjti; diycccklcr.

42. Bugiin birbirinize nc fayda, ne de
zararvermeye giicuniiz yetcr. Biz zalim

olanlara, yalanlamakta oldugunuz ale§

azabim tadinf diyeccgiz.

43. Onlara apac,ik ayetlerimiz okun-
dugu zaman demisjerdi ki: Bu, sizi ba-

balannizin taptigi (putlardan) gcvir-

mek isieyen bir adamdan ba§kasi degil-

dir. Ve yinc bu (Kur'an) da uydurulmus.

bir yalandan ba§ka bir §ey degildir, dc-

dilcr. Hak kcndilcrine geldiginde onu
inkSredenler de: Bu, apacik birbiiyu-

den ba§ka bir §ey degildir, dediler.

44. Halbuki biz onlara okuyacaklan
kitapiar vermcdigimiz gibi senden once
onlara bir uyanci (peygamber) de gfln-

dcrmemi§tik.

45. Onlardan 6ncekiler de (peygam-
berlerini) inkar eimisjerdi. Bunlar, On-

cekilere verdiklcrimizin onda birine

cri§rnerni§lerdi. (Boyle iken), peygam-
bcrimi yalanladilar; ama benim kar§ilik

olarak verdigim nasil olmu§tu!

46. (Resdlum! Onlara) de ki: Size bir

tek ogiit verecegim: Allah icjn iki§cr

ikiser vc tcker ickcr ayaga kalkin. sonra

da du§uniin! Arkadasjnizda (peygam-
berde) higbir dclilik yoktur! O ancak
§iddctli bir azap gelip ^atmadan evvel

sizi uyaran birpeygamberdir.

(Kur'an-i Kerim. sosyal vc psikolojik baskilar

altinda peygambcri inkar cdcnlcri cjfier, lek ba$-

lanna du$unerek ve kar§ilikli larasarak peygam-
ber hakkinda hlikiim vermeyc davel cdiyor. Zira

^oklannin inkan, cevrenin manevi baskisuidan

ileri gcliyordu.)

47. De ki: Ben sizden bir ucrct isie-

mi§sem, o sizin olsun. Ucretim yalniz

Allah'a ailtir. O, her §eye §ahittir.

48. De ki: Kusjcusuz, Rabbim gcrccgi

onaya koyar. Qunkii O, gaybi gok iyi bi-

lendir.
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49. Dc ki: Hak gcldi; artik b§til nc bir

§eyi onaya cikaraoilir nc dc gcri gctirc-

bilir.

50. De ki: Eger (haktan) saparsam,

kendi alcyhime sapmis. olurum. Eger
dogru yolu bulursam, bu da Rabbimin
bana vahyetligi (Kur'an) sayesindcdir.

§iiphcsiz O, i§itcndir, yakindir.

51. (Resulum!) Tela§a diisWkleri za-

man, bir gorscn! Artik kurtulus, yoktur,

yakin bir yerden yakalanmisjardir.

(Kafirlcrin tcla$a du$liiklcri zaman, olum am.
kabirden kalki§ vakii veya Redir sava$i vaku ola-

rak anla$ilim§iir. Yakin bir yerden yakalanmala-

n da, loprakian mezara. mah^crden cehcnneme,
Bedir sahrasindan sava$ alani olan kuyuya gtitu-

rtilmeleriyle lefsir edilmi$lir.)

52. (I§ isten gegtikten sonra:) «Ona
inandik» demisjerdir, am a uzak yerden
(diinya hayatt getip gegtikten sonra)
imana kavusmak onlar \$'m nasil miim-
kiin olur?

53. Halbuki daha once onu (hakki)

inkSr etmisterdi. Uzak bir yerden gayb
hakkmda atip tutuyorlardi.

54. Artik, bundan Once benzerlerine

yapildigi gibi, kcndilcriyle arzu cttikle-

ri §cy arasina pcrde cekilmis.lir. §iiphe-

siz onlar, kendilerini endiseye diisuren

bir korku icindeydilcr.

(Inkar edcnlerin o gun ahirelle arzu ellikleri

$ey, o gunku imanlannin faydasim gdrmek, boy-

lcce atc$ten kurlulmak. cennctc kavu$mak veya

tekrar dunyaya giinderilip iyi davrani^larda bu-

Iunmak gibi bo; tcmcnnilcrdir.)

(35) .

OTUZBE§INCI SURE
FATIR

Mekkc'dc nazil olmu^lur. 4S aycltu\

B ism illShirrahm anirrahfm

1. Gdkleri ve yen yaraian. melekleri

iki§er, iicer, dtirdcr kanath elciler yapan
Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dile-

digi arttirmayi yapar. §iiphesiz Allah,

her seye giicii yetendir.

(Melekler, peygambcrlere ve salih kullara va-

hiy, ilham ve sadik riiya yoluyla ilahi emirleri bil-

dircn cl^iterdir.)

2. Allah'in insanlara agacagi herhan-

gi bir rahmeti tutup hapseden olamaz.

O'nun rutlugunu O'ndan sonra sahverc-

cck dc yoktur. O, iisliindur, hikmct
sahibidir.

(Allah'in acacagi rahmet; nimei. emniyet, sih-

hai, ilim, nubuvvel, nzik, yagmur ve benzeri 10-

luflardir.)

3. Ey insanlar! Allah'in size olan ni-

mctini hatirlaym; Allah'tan ba§ka size

gokten ve yerden nzik verecek bir yara-

tici var mi? O'ndan baska tann yoktur.

Nasil oluyor da (tevhidden kiifre) gevri-

liyorsunuz!
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4. Eger seni yalanliyorlarsa (iiziil-

me); senden Onceki peygamberler de
yalanlanmisnr. Buiiin i§ler yalnizca Al-

lah's ddndurulecekiir.

5. Ey insanlar! AMah'in vadi gercek-

tir, sakin dtinya hayau sizi aldatmasin

ve o aldatici (§eytan) da Allah hakkin-

da sizi kandirmasin!

6. £unkii seytan, sizin diismaniniz-

dir, siz de onu dusman sayin. O, kendi

taraftarlanni ancak ates ehlinden olma-

ya caginr.

7. InkSr edenler icin suphesiz celin

bir azap var, iman edip iyi i§lcr yapanla-

ra da magfiret ve buyuk bir mukaTat
vardir.

8. Korti i§i kendisine giizel gd'stcrilip

de onu giizel goren kimse (kdtiiliigu hie

istemeyen kimseye benzer) mi? Allah

diledigini sapikliga ydnellir, diledigini

dogru yola ilctir. O haldc onlar icin iizii-

lerck kendini helak elme. Allah onlann

nc yapnklanni biliyor.

9. RuzgSrlan gonderip de bululu ha-

rckete geciren Allah'tir. Biz onu 61u bir

bolgcyc gondcririz de dlumtfndcn sonra

topraga onunla hayat veririz. Oliilerin

yeniden dirilmcsi de boyle olacaktir.

1 0. Kim izzet ve §eref istiyorsa bilsin

ki, izzet ve serefin hepsi Allah'indir.

O'na ancak giizel sozler yiikselir. Onlan
da Allah'a salih amel yiikseltir. Kottilii-

klerle tuzak kuranlara gelince, onlar

icin cetin bir azap vardir ve onlann tuz-

agi bozulur.

1 1. Allah sizi (once) topraktan, sonra

meniden yaratti. Sonra sizi cifller (er-

kek-di$i) kildi. O'nun bilgisi olmadan
hie bir di si ne gebe kahr ne de dogurur.

Bir canliya 6mur vcrilmcsi de, onun
dmriinden azaltilmasi da mullaka bir ki-

laptadir. §uphcsiz bunlar, Allah'a ko-

1aydir.

(Once loprakian yaraiilan, insanligm alasi

Hz. Adcm. sonra meniden yaratilan da, diger in-

sanlardir. Her scyin yazili oldugu kilap ise. Al-

lah'in bilgisinin ve yapacagi i§lenn tesbil edildigi

levh i mahfu/dur.)
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12. Iki dcniz birbirinc esjl olmaz. Bu
laihdir, susuzlugu keser, igilmcsi ko-

laydir. §u da tuzludur, acidir (bogazi

yakar). Hepsinden de laze et (batik)

yersiniz ve giycccginiz siis c§yasi cika-

nrsiniz. AHah'in liilfundan (nasibinizi)

arayip da §ukretmeniz igin gemilcrin,

dcnizi yanp gittigini gorursiin.

(Suyu taUi vc aci olan iki dcniz birbirine nasil

esjl dcgilsc. inan an! a inanmayan da birbirinc cjjit

degildir.)

13. Allah, geccyi gUndiiztin icjnc so-

kar, giindiizii de gecenin icjnc sokar;

giines, ve ayi emri altina almisnr. Her bi-

ri bclirtilmis, bir siircyc kadar akip gidcr.

I§tc (biitiin bunlan yapan) Rabbiniz
Allah'tir. Miilk O'nundur. O'nu birakip

da kendilcrine laptiklanmz ise, bir £e-

kirdck kabuguna bile sahip dcgillcrdir.

(Gecenin gundii/c, gunduzim gcccyc sokul-

masi. gecenin gundilzUn yerini. gundUztin de ge-

cenin yerini almasidir. Baska bir ifadeyle, birinin

kisalmasiyla digcrinin uzamasidir. GUncj vc

ayin belirlilen siireye kadar akip gitmesi, kendi

yOrllngcleri etrafinda donUsJerini kiyamete ka-

dar surdUrmclcri vcya gunesm bir yilda. ayin da
bir ayda donusunii lamamlamasidir.)

14. Eger onlan (putlan) c,aginrsaniz,

sizin cagirmamzi isjtmczlcr. Faraza

i§itseler bile, size cevap veremezler.

Kiyamei giinii de sizin ortak kos.manizi

reddedcrlcr. (Bu gergegi) sana, her §cy-

den habcri olan (Allah) gibi hie, kimse
haber veremez.

15. Ey insanlarf Allah'a muhiac olan

sizsiniz. Zcngin vc ovulmcyc lfiyik olan

ancak O'dur.

16. Allah dilerse sizi yok eder ve yeri-

nize yeni bir halk gctirir.

17. Bu da Allah'a giic, bir scy dcgil-

dir.

18. Hicbir giinahkSr ba§kasinin guna-

him yuklenmez. Yiikii (giinahi) agir

gclen kimse onu tasmiak icjn (ba§kasi-

m) cagirsa, bu gagirdigi akrabasi da ol-

sa, onun yiikiinden bir §ey yuklenmez.

Sen ancak gormeden Rablerinden kor-

kanlan vc namazi kilanlan uyarabilir-

sin. Kim iemizlenirse o, kendi menfaa-
linc tcmizlcnmis. olur. D6nti§ Al-

lah'adir.

(Ru aycl-i kcrimcde herkesin kendi gtlnahin-

dan sorumlu olacagi. hi? kunscnin bir baskasuun

gunahindan sorumlu tuiutmayacagi ifade edil-

mckledir. Ancak. kdiulilkle cigir acanlar hem
kendi gUnahlarindan sorumlu, hem de o gUnahi

i$lcycnlcnn kdiUillgUnden sorumlu olur. Niie-

kim Pcygamberimiz, «Kim bir kdtU add cikanr-

sa, ona. hem onun gUnahi, hem de onu isjeyenle-

rin gUnahi vardir* buyurmujjiur.)
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19, 20, 21. Korlc gorcn, karanlikla

aydinlik, golge ilc steak birolmaz.

22. Dirilerle olulcr de bir olmaz. §iip-

hesiz Allah, dilediginc isjuirir. Sen ka-

birlerdekilerc isjttiremezsin!

(Iin an, bilgi, hikmet ve akil sahibi, ahlakh, fa-

zilelli kimseler ile bunlann ukip ettigi hak yol ve

nail olacakJari uhrevi nimetler ile imansiz. bilgi-

siz. akil. basiret. ahlak ve fazilciien yoksun kim-
seler ve bunlann lakip ctiikJeti balil yo) ve ugra-

yacaklan uhrevi azap, kesinlikle bir lulula-

maz.)

23. Sen sadece biruyancisin.

24. Biz seni mujdeleyici ve uyanci

olarak hak ile gflndcrdik. Her millet igin

mutlaka bir uyanci (peygamber) bu-

lunmustur.

(Bu ayet ve buna benzer bazi ayeilerdc her

millele bir peygamber giindcrildigi ifadc cdil-

mcktcdir.)

25. Eger seni yalanliyorlarsa (tizul-

me). onlardan oncckilcrdc yalanlami§-

lardi. (Oysa ki) peygamberleri onlara

agik Syctlcr (mucizeler), sahifeler ve
aydinlatici kitap gelirmisjerdi.

(Sahifeler manasina gelen «ziibiir»le Hz.
Adem, Idris. §ii ve Ibrahim'e indirilen suhuf; Ki-

lapla da Tcvrai. Incil ve Zebur kasdedilmisoir.)

26. Sonra ben, o inkSr cdcnlcri yaka-

ladim. (Bak ki) cezam nasi] oldu!

27. Gormedin mi Allah gokten su in-

dirdi. Onunla renkleri cc§it ccsh meyve-
lcr^ikardik. Daglardan (ge$en) beyaz,

kirmizi, degisjk rcnklcrdc vc simsiyah
yollar (yaptik).

28. tnsanlardan, hayvanlardan ve da-

varlardan da yine bOyle liirlii renkte

olanlar var. Kullan icjndcn ancak Slim-

ier, Allah'tan (geregince) korkar. §iip-

hesiz Allah, daima usiundur, 90k bagi§-

layandir.

(Alimler. Allah'i bilen ve O'na tazimde bulu-

narak saygi beslcyenlerdir. Bir hadislc «Ruibc-

lerin en ytiksegi ilim rllibesidirw denilir. Ayette

bahsi gecen ilim, imanla birlesenilimdir. (^UnkU

iman ahiret hayatinj da garami ahina at it; iman-

si/. ilim isc insanlara sadece gecici dlinya fayda-

lari saglar.)

29. Allah'in kilabini okuyanlar, na-

mazi kilanlar vc kcndilcrinc vcrdigimiz

nziktan (Allah igin) gizli ve agik sarfe-

dcnlcr, asla zarara ugramayacak bir ka-

zanc, umabilirler.

30. Cunkii Allah, onlann mukaTatla-

nni lam Oder ve liiifundan onlara fazla-

sini da vcrir. §uphcsiz O, 90k bagi§la-

yan, §ukrun kar^ihgini bol bol veren-

dir.
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31. Sana vahycrtigimiz kitap, kcndin-

den Oncckini (semavi kitaplari) dogru-

layici olarak gclcn gcrccktir, Allah, kul-

lannin (her halinden) haberdardir, go-

rcndir.

32. Sonra Kitab'i, kullanmiz arasin-

dan sec^iklerimizc vcrdik. Onlardan
(insanlardan) kimi kendisine zulme-

der, kimi onadadir, kimi de Allah'm iz-

niylc hayirlarda one gecmck icjn yan-
§ir. i§te biiyiik fazilci budur.

(Kendisine /ulmeimek. Kur'an'a gore amel
eime yonUnde kusur elmek; ortada olmak. gllna-

hi scvabina denk olmak; hayirda One gc^muk,
Kiiab'a uygun olan davram$a ba$kalarini da yo-

neltmek §eklinde tefsir cdi!mi$ur

Ayetie gecen «zalim» ve «muktcsid» kclime-

leri muhielif manalarda yorumlanmi$ ulmakla
birliklc, cumhura gtirc her ikisi de mliminlcrde

bulunabilcn sifallardir. Kafirlerin sifallan sonra-

ki ayeilerde beliriilecekiir.)

33. (Onlann miikafan), icjnc girc-

cckleri Adn cennetleridir. Orada alun

bilczikler ve incilerle siislenirler. Orada
giyccckleri clbisclcri dc ipektir.

34. (Cennette §6yle) derler: Bizden

lasayi gideren Allah'a hamdolsun. Dog-
rusu Rabbimiz cok bagi§layan, cok ni-

mel verendir.

(Tasanin gidcrilmesi, cchcnncm korkusunun.

Slum endisesinin ve dtlnya tfztintilsunuji ortadan

kaldirilmasidir.)

35. 0 (Rab) ki liitfuyla bizi asil oturu-

lacak yurda (cennete) yerlc§tirdi. Anik
orada bizc nc bir yorgunluk dokunacak
ne de orada bize bir usanc geleccktir.

36. inkar cdcnlcrc de cehennem ate§i

vardir. OldUriilmezler ki 6lsiinlcr, ce-

hennem azabi da onlara biraz olsun ha-

fiflctilmez. I§te biz, kiirurde ileri giden

her nankCrii bdyle cezalandinnz.

37. Onlar orada: Rabbimiz! Bizi £i-

kar, (once) yapugirmzin yerine iyi i§ler

yapalim! diyc leryad edcrlcr. Size dii§u-

nccck kimsenin du§uncbilecegi kadar

bir Gmiir vcrmcdik mi? Size uyanci da

gclmedi mi? (Nicin inanmadiniz?

)

§imdi ladin (azabt)f Zalimlerin yar-

dimcisi yokiur.

(«Gelcn uyarici»dan maksal. peygamberler
ve kitaplardir. Ba/ilari bu uyariciyi akil. ihliyar-

hk ve yakinlarin oliimuyle a^iklamislardir.)

38. Allah, goklcrin ve yerin gaybini

bilir. O, kalplerin icinde ne varsa onu da
hakkiyla bilendir.

(uGoklcnn ve yerin gaybivndan maksal, ora-

da cereyan cden ve gorUnmeycn kanunlar, ni-

zamlar vc sisiemlerdir.)
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39. Sizi yeryiiziinde halifcler yapan
O'dur. Onun ic,in kirn inkSr cdcrsc, ink-

Sn kcndi zarannadir. KaTirlerin kiifrii,

Rableri katinda kcndilcri icjn ancak ga-

zabi aminr. KaTirlerin kiifrii, kendilcri-

ne ziyandan ba§ka bir sey gelirmcz

40. De ki: Allah'i birakip da lapngi-

niz, onaklannizi gordiinuz mii? Goste-

rin bana! Onlar ycrdcki hangi §cyi ya-

rattdar! Yoksa onlann gOklerde mi bir

ortakJiklan var! Yahui biz onlara, (bu
hususta) bir kitap mi vcrdik dc onlar, o

kitaptaki bir dclilc dayaniyorlar? Ha-

yir! O zalimlcr birbirlcrinc, aldatmadan

ba§ka bir sey vSdetmiyorlar.

41. §iiphcsiz Allah goklcri vc ycri, ni-

zamlan bozulmasin diye tutuyor. An-
dolsun ki onlann nizami eger bir bozu-
lursa, kcndisindcn baska hig kimsc on-

lan tuiamaz. §iiphesiz O, halimdir, cok
bagislayicidir.

42. Kendilcrinc bir uyanci (peygam-
ber) gclirsc, hcrhangi bir millettcn da-

ha Qok dogru yolda oiacaklanna dair

biitiin giiglcriylc Allah'a yemin elmi§-

lerdi. Fakal onlara uyanci (Muham-
med) gclincc, bu, onlann haktan uzak-

lasmalanndan baska bir seyi aruirma-

di.

43. fiinkii onlar yeryiiziinde biiyuk-

luk tasltyor vc kotii luzaklar kuruyorlar-

di. Halbuki kisi kazdigi kuyuya kcndi

diiser. Onlar oncckilerin kanunundan
(onlara uygulanandan) baskasini mi
bckliyorlar? AUah'in kanununda asla

bir degisme bulamazsin, AUah'in kanu-

nunda kcsinlikle bir sapma da bulamaz-

sin.

44. Bunlar yeryiiziinde gczip de ken-

dilcrinden Oncckilerin sonunun nasil

oldugunu gormcdilcr mi? Halbuki on-

lar, bunlardan daha giiclii i oiler. Ne
goklcrdc nc dc ycrdc Allah'i aciz bira-

kacak bir giic. vardir. O, bilendir, giiglii-

diir.
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45. Eger Allah, yapliklan yuztfndcn

insanlan (hemen) cezalandirsaydi, yer-

yiizunde higbircanh yaratik birakmaz-

di. Fakat Allah, onlan belirtilmi§ bir sii-

rcye kadar eneliyor. Vakiilcri gclincc

(gerekeni yapar) Ku$kusuz Allah,

kullanni g6rmcktedir.

(36)

OTUZALTINCI SURE
YASIN

Sure, ismini iki harflcn ibarct olan ilk aycltcn

almi;ltr. Mekke'de inmistir. 83 ayetiir,

Sureye isim olarak verilen «yasin»in, genel-

likle «Ey insan!» manasina geldigi kabul edilir.

Bununla kasdcdtlcn, ! It Pcygambcr'dir. Yasin
surt- si Kur'an'in kalbi kabul cdilmi; vc miislU-

manlar arasinda ayri bir dnem kazanmi$lir.

Fazilcli hakkinda hadislcr vardir.

Bism i Uflhirrahm flnirrahfm

1. Ylsfn,

2. Hikmet dolu Kur'an hakki igin,

3. Sen §uphcsiz peygamberlcrdcn-
sin.

4. Dogru yol iizcrindesin.

5. (Bu Kur'an) iistun vc cok mcrha-

metli Allah larafmdan indirilmi$tir.

6. Aialan uyanlmami§, bu yiizden

kcndilcri de gaflct icindc kalmis. bir lop-

1 um u uyarman icjn indirilmi§iir.

7. Andolsun ki onlann cogu gaflcile-

rinin cczasmi hak ctmi§lcrdir. £iinkii

onlar iman etmiyorlar.

8. Biz, onlann boyunlanna halkalar

gegirdik. O halkalar cenelcre kadar da-

yanmaktadtr. Bu yiizden kafalan yukan
kalkiktir.

(Aycl, iman ctmcdiklcri i^in ecu gurccck
olan kafirlerin durumunun lemsili bir i fades i

-

dir.)

9. Onlcrinden bir set ve arkalanndan
bir set ccktik de onlan kapattik, amk
goremezler.

(Iman yollan. kendilcrinc kapali oldugu icin

hakki goremezler.)

10. Onlan uyarsan da uyarmasan da

onlar icjn birdir, inanmazlar.

11. Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan
ve gdrmeden RahmSn'dan korkan kim-

seyi uyarabilirsin. i§tc bdylesini, bir

magfiret ve giizel bir mukaTatla miijde-

lc.

12. §upnesiz oluleri ancak biz dirilti-

riz. Onlann yapliklan her i§i, biraknkla-

n her izi yazanz. Biz, her scyi apacik bir

kilapla (levh-i mahfuz'da) sayip yazmi-
§izdir.

(OlUlcri dihlunck labiri, cahilleri hidayclc er-

dirmek, mU$riklcri $irktcn imana dondUrmek
jeklindc de lefsir cdilmi;tir.)
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13. Onlara, su §chir halkini misal gc-

lir; Hani onlara elcjter gelmi$li.

(Bu §ehrin Anlakya oldugu s6ylcnmi$lir.)

14. i§tc o zaman biz, onlara iki clc.i

g6ndermi$tik. Onlan yalanladilar. Bu-

nun iizerine uctincti bir elcj gonderdik.

Onlar: Biz size gondcrilmis, Allah clci-

leriyiz! dediler.

15. Elgilere dcdilcr ki: Siz dc ancak

bizim gibi hirer insansimz. RahmSn,
herhangi bir §ey indirmedi. Siz ancak
yalan sfiyluyorsunuz.

16. (Elqiler) dcdilerki: Rabbimiz bi-

liyor, biz gerccktcn size gonderiImi§ cl-

cjleriz.

17. «Bizim vazifemiz, acik bir §ekil-

de Allah'in buyruklanm size teblig ei-

mcktcn ba§ka bir s.cy degildir» dedi-

ler.

18. (Bunun iizerine onlar:) Dogrusu
siz bizc ugursuz gcldiniz. Eger bu i^ten

vazgecmezseniz, andolsun sizi ta§lanz.

Vc bizden size mullaka fena bir kdtiiliik

dokunur, dcdilcr.

19. Elgiler $6yle cevap verdi: Sizin

ugursuzlugunuz sizinlc bcrabcrdir. Size

nasihat ediliyorsa bu ugursuzluk mu-
dur? Bilakis, siz a§in giden bir milletsi-

niz.

20. Derken §chrin obiir ucundan bir

adam ko§arak gcldi. «Ey kavmim! dedi,

bu clcjlcrc uyunuz!»

21. «Sizdcn herhangi bir ucret iste-

meyen bu kimsclcrc tabi olun, c.unkii

onlar hidayctc crmi§ kimsclcrdir.w

(Ru lavsiyesinden otliru adama doncrek
«Vay, sen dc mi onla/m dmindensuT> dediler.

Bunun u/xrinc adam s6yle dedi:)

22. «Bana ne olmus, ki, beni yaralana

ibadei euneyecckmisjm! Halbuki, hepi-

niz O'na d6nduruleccksiniz.»

23. «0'ndan ba§ka tannlarmi cdinc-

yim? O cok esirgeyici Allah, eger bana
bir zarar dilerse onlann (putlarin) §cf-

5ali bana hi^bir fayda vermez, beni kur-

laramazlar.»

24. «i§te o zaman ben apacik bir sa-

pikligin icinc gdmulmus olurum.»

25. «§iiphesiz ben, Rabbinize inan-

dim, beni dinlcyin.»

(Azginlar bu sozleri dinlemeyip o ziu ta$ yag-

muruna luliular. Tarn dlcccgi csnada una:)

26. 27. Gircennele! denildi. «Ke$ke,
dedi, Rabbimin beni bagisjadigim ve

beni ikrama mazhar olanlardan kildigi-

ni kavmim bilseydi!»
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28. Biz ondan sonra, onun millctini

hclSk etmek igin uzcrlcrine gflkien her-

hangi birordu indirmedik ve indirecek

de degildik.

29. (Onlan heldk eden) korkung scs-

tcn ba§ka bir §ey dcgildi. Birdenbire so-

ntiverdiler.

30. Ne yazik §u kullara! Onlara bir

peygambcr gclmcycgorsiin, illc de
onunla alay etmeyc kalki§irlar.

3 1 . Mti§rikler gttrmUyorlar mi ki , on-

lardan Once nice kavimler helak eilik.

Onlar tekrar d6niip de bunlara gclmcz-
ler.

32. Elbette onlann hepsi (hyamet gii-

niinde) kar§imizda hazir bulunacak-
lar.

33. (Bu hususta) olii loprak onlar icjn

miihim bir detildir. Biz ona yagmurla
hayai verdik ve ondan danc cjkardik. i§-

le onlar bundan yerler.

34. Biz, yeryiiziinde nice nice hurma
bahgeleri, uzum baglan yarallik ve ora-

iarda bir^ok pinarlar fi§kintik.

35. Ta ki, onlann mcyvelerinden ve
elleriylc bunlardan imal cltiklcrinden

yesinler. Hala §ukretmeyeccklermi?

36. Yerin buirdikJcrindcn, insanlann

kcndilcrindcn ve heniiz mahiyciini toil -

mediklcri §eylcrden biitun cjftleri yara-

lan Allah'i icsbih ve takdis ederim.

37. Gccc dc onlar igin bir ibrei alSme-

lidir. Biz ondan gunduzu siyinp ^ckcriz

de onlar karanhklara g6miil(irlcr.

38. Gunc§, kendisi icjn bclirlenen

ycrdc akar (doner). I$te bu, aztz vc alim

olan Allah'in takdiridir.

39. Ay icin dc birtakim mcnzillcr
(yoriingeler} tayin eitik Nihayei o, egri

hurma dali gibi (hilal) olur da gcri do-
ner.

40. Nc giine§ aya ycti^cbilir, ne dc gc-

cc gunduzii gecebilir. Her bin bir yO-
rtingede yuzerler.
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41. Onlann ziirriyctlcrini dopdolu bir

gemide ta§imamiz da onlar icjn biiyuk

bir ibrcttir.

42. Onlar i$in, bunun gibi binecckleri

ba§ka §cylcrdc yarattik.

43. Dilesek onlan suda boganz. O za-

man nc onlann imdadina ko§an olur, ne

de onlar kurlaniirlar.

44. Ancak bizim tarafimizdan birrah-

mct ve belli bir zamana kadar dilnyadan

faydaJandinnamiz miistcsnadir.

(Yttcc Allah 32. aycitc kiyamei giinunde bli-

tiln insanlann kendi hu/.umnda loplanacaklanni

bildirmi§ ve daha sonraki ayctlerdc dc buna muk
tcdn olduguna dait bircok dclil gcurmi$iir. Bu

cUmlcden olarak blmil; lopragin dirillilmesi ve
bundan cc§UH bilki ve meyvelcrin elde edilmesi,

varliklarin yaraulmasi. gece ve gUndlizUn

birbirini lakip cimcsi. gunc$lc ayin kendi yoriln-

gelerinde dbnmelcn. gcmilerin denizde yu7jne-

lcri ve digcr binek vasilalannin yaralilmasi gibi

dcliller zikrelmi$lir. Oilcdigi lakdirdc insanlari

denizde bogabilcccgini, rahmcii ve takdirinin

gercgi olarak belli bir sine insanJari ya§aiacagiru

da bildirmi$lir.)

45. Onlara yapmakta oldugunuz vc
yapip arkada biraktigimz isjerde Al-

lah'tan korkun; umulur ki size merha-
mei olunur dcnildigindc (aidirmai-
lar).

46. Onlara Rablcrinin Sycilcrindcn

bir ayci gelmeycdursun, ille de ondan
yflz cevirmi§lcrdir.

47. AJlah'in size nzik olarak vcrdiklc-

rinden hayra sarfediniz, denildiginde,

kafiricr muminlerc dcdiler ki: Allah'in

dilcdigi lakdirde doyuracagi kimscleri

biz mi doyuracagiz? Siz gcrcckten apa-

gik bir sapiklik igindesiniz.

48. Onlar: Egcr gcrcckten dogru soy-

luyorsaniz, bu lehdil nc zaman gergek-

le§ecekiir? derler.

49. Onlar, birbirleriylc ceki§ip durur-

ken kcndilcrini ansizin yakalayacak
korkunc birscsi bekliyorlar.

50. iijlc o anda onlar ne bir vasiyyene

bulunabilirler, ne dc ailelerine doncbi-

lirlcr.

51. Nihayet Sur'a ufurulccek. Birde
bakarsin ki onlar kabirlcrinden kalkip

ko§arak Rablcrine giderler.

52. (I$te o zaman:) Eyvah, eyvah!
Bizi kabrimi/den kim kaldirdi? Bu,
Rahman'in vadeuigidir. Pcygambcrlcr
gercekten dogru sbylcmi§ler! derler.

53. Olan miithi§ bir scstcn ibarctlir.

Bunun iizerine onlann hepsi hemen hu-

zurumuzda hazir bulunurlar.

54. O giin hicbir kimse en ufak bir

haksizliga ugramaz. Siz orada ancak
yapuklannizin kar§iligini alirsiniz.
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55. O giin cennetlikler, gcr^ckten ni-

metler icindc safa siircrlcr.

56. Onlar ve e$leri gOlgeler allinda

lahtlara kuniJurlar.

57. Orada onlar icjn.her pe^il mcyvc
vardir. Biitiin arzulan yerine geiirilir.

58. Onlara merhamctli Rabbin soy-

Icdigi selam vardir.

59. «Aynhn bir taraf'a bugiin, ey gii-

nahkdrlar!»

60. «Ey Adem ogullanlSize $cytana

lapmayin, $unku o sizin apagik bir

du§mamnizdir» demcdim mi?

61. «Vebana kulluk cdiniz, dogru yol

budur» demedim mi?

62. §eyian sizden pek qok milleii

kandinp saptirdi. Hala akil erdiremiyor

musunuz?

63. i§tc, bu size vSdcdilen cehenncm-
dir.

64. inkSnniz sebebiyle bugiin oraya
girin!

65. O giin onlann agizlanni miihurle-

riz; yaptiklanni bize elleri anlatir, ayak-
lan da §ahitlik eder.

66. Dilcsck onlann gtfzlerini biisbu-

tiin kor cderdik. O zaman dogru yolu

bulmaya kosusurlar, ama nasil gdrccck-

lerdi?

67. Egcrdilcsck olduklan yerde onla-

nn sckillcrini dcgi§tirirdik dc nc ileriyc

gitmcyc gtir^leri ycierdi ne de geri gcl-

mcye!

68. Kimc uzun omiir verirsek biz
onun gclis.me.sini icrsinc ccviririz. Hie,

dii$iinmuyor!ar mi?

69. Biz ona (Peygamber'e) §iir6gret-

mcdik. Zaten ona yarasmazdi da. Onun
sdylediklcri, ancak Allah'tan gclmi§ bir

ogiii vc apa^ik bir Kur'an'dir.

70. Diri olanlan uyarein ve kaTirlcr

cczayi hak eisinler diye.
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71. Gormiiyorlar mi ki, biz kudreti-

mizin cscri olmak iizere onlar igin bir-

gok hayvan yarattik. Bu sayede onlar

bunlara sahip olmu§lardir.

72. Bu hayvanlan onlann emrine ver-

dik. Onlann bazisiru binek olarak kulla-

nirlar, bazisini besin olarak yerler.

73. Bu hayvanlarda onlar icin nice

faydalarve igilccek sutler vardir. HSIa
§ukrctmezlcr mi?

74. Onlar, yardim goreceklerini uma-
rak Allah'ian ba$ka ilShlar cdindiler.

75. Halbuki ilShlann onlara yardim
ctmcyc giiclcri yctmez. Aksine kendile-

ri bunlar icin yardima hazir askcrlcr-

dir.

76. (Resaiiimf) 0 haJde onlann sozle-

ri sakin seni iizmesin. Ku$kusuz biz, on-

lann gizlcmcktc olduklanni da. aciga

vurduklanni da biliyoruz.

(Oldiiktcn soma dirilmcyi inkar eden Obey b.

Halcf ciirumu$ bir kemik alipelinde ufaladiktan

sorira Rcsulullah'a donerek: «Allah'in, bu ^UrU-

mti$ kcmiklcri lekrar dinliecegine mi inaroyor-

sun?» dedi. Rasulullah (s.a.). «Evcl seni dirilie-

cek ve cehenneme sokacak" diye cevap verdi.

Bunun tacrine 77 ve 78. ayeiler nazil oldu.)

77. insan gOrmez mi ki, biz onu meni-
den yarattik. Bir de baktyorsun ki, apa-

$ik du§man kcsilmi§.

78. Kendi yaratili§im unutarak bize

kar§i misal gctirmeyc kalki§iyor ve:

«§u curiimu$ kemikleri kirn dirilte-

cck?» diyor.

79. De ki: Onlan ilk defa yaratmig

olan diriliccek. Qunku O, her tiirlu ya-

ratmayi gayct iyi bilir.

80. Yc§il agagian sizin icin ate$ cika-

ran O'dur. i§tc siz atcsi ondan yakiyor-

sunuz.

(Bedcviler agaflari hirbirine siirterek ve ya-

kajak aie$ elde ederlerdi. Yemye^il agac.ian aie$

(^ikarmaya mukicdir olan Allah vurumu$ kemik-
leri diriltmeye dc kadirdir. Ayeue buna i$aret

cdilmekiedir)

81. G6klcri vc yen yaratan, onlann
bcnzerlerini yaraimaya kadir degil mi-
dir? Evct! Elbcttc kadirdir. O, her seyi

hakkiyla bilcn yaraiicidir.

82. Bir §ey yaratmak istedigi /am an

Onun yaptigi «01» demckten ibarettir.

Hemen oluverir.

83. Her §eyin mulkii kendi elinde

olan Allah'in sain ne kadar yiicedir! Siz

dc O'na dOncccksiniz.
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(37)

OTUZYEDINCI SURE
es-SAFFAT

Adim. saf lulmus, mclcklcrc ijarct eden ilk

ayctlcn alan ve kainaiiaki eU^lerdcn sdz eden bu
sure. Mekke'de mmisiir, 182 ayeiiir. Ilk ayel-

ic. saf lulmus, melektcre. buluilan sevk ve idare

eden guce. zikri yapan dile yahul insana yemin
edilerek Allah'inbir oldugu gerccgi orlaya kon-
musuir.

BismillShirTahmanirrahTm

I, 2, 3, 4. Saf saf dizilmisjere. topla-

yip surcnlcrc, zikir okuyanlara yemin
cderim ki, ilanintz birdir,

(Burada «saf saf dizilcnler, toplayip silrenler

vc zikir okuyanlar»in mclcklcr oldugu soylcn-

mishr. Avnca bunlann gok cisimleri, ruhlar.

kUosj cevnerler. Kur'an ayeilen. alimler ve ga/i-

ler oldugunu snyleycnlcr de vardir.)

5. O, hem gtiklcrin, ycrin vc ikisi ara-

sindakilcrin Rabbi, hem dc dogulann
Rabbidir.

( Yil boyunca gunc$ farkh yerlerden dogdugu
icin udogular* dcmlmi^lir.)

6. Biz yakin gogii, bir susle, yildizlar-

la siisledik.

7. Ve (gokyiizUnu) ilaal di§ina gikan

her seytandan koruduk.

8. Onlar, artik mcle-i a'la'ya (yuce
topluluga) kulak veremezler. Her laraf-

tan ta$lanirlar.

9. Kovulup atihrlar. Ve onlar icin su-

rekli bir azap vardir.

10. Ancak (meleklerin konujmala-
nndan) birsozkapanolursa. onudadc-
lip gc^cn bir parlak i§ik takip eder.

I I . §imdi sor onlara! Yaratma baki-

mindart onlar mi daha zor, yoksa bizim

yaraiugimiz (insanlar) mi? §uphesiz
biz kendilerini yapi§kan bir camurdan
yarattik.

12. Hayir, sen §a§iyorsun. Halbuki

onlar alay ediyorlar.

13. Kendilerine ogiit verildigi vakil

dgiii almaziar.

14. Bir mucize gorsclcr alay eder-

lcr.

15. Bu ancak acik bir buyiidur, dcr-

lcr.

(Bu sozii ayin ikiyc ayrilmasi muci/csi gcr
cekle$iigi zaman soylemi§lerdi.)

16. «Gercekten biz oldugurnuz. top-

rak vc kemik oldugurnuz zaman mi, di-

riltilecegiz?»

17. «Ilk alalanmizda mi (diriltile-

cek)?»

1 8. Dc ki: Evet. hem de hor ve hakir

olarak (diriltileceksiniz).

19. O(diriltme) korkunc bir sesten
ibarec olacak, o anda hemen onlann
gozlcri acilip eirafa bakacaklar.

(Buradaki korkunc scs ikinci Sur'un ilfuxlllii-

sudOf.)

20. (Durumu goren kdfirler:) Eyvah
bizc! $u ccza giinudur, dcrler.

21. i$lc bu, yalanlamis, oldugunuz hii-

kurn giinudur.

22. 23, 24. (Allah, meleklerine emre-
der:) Zalimleri, onlann aym yoldaki
arkada§lanni vc Allah'ian baska lapmis.

olduklan puilanm toplayin. Onlara cc-
hennemin yolunu eosicrin. Onlan lu-

luklayin. ciinkii onlar sorguya cekile-

ccklcr!
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25. Size nc oldu ki birbirinizc yardim

etmiyorsunuz?

26. Evet, onlar o giin zillellc boyun
egeccklcrdir.

27. (I$te bu duruma dii$tiikleri vakit)

onlardan birkismi, digcrlerinc yonclir,

birbirlcrini sommlu tutmaya cah§irlar.

28. (Uyanlar, uyduklari adamlara:)
Siz bizc sagdan gelirdiniz (sHreti hak-

tan gdrunurdunuz) dcrlcr.

29. 30. (Otekiler de:) «Bil3kis, dcr-

ler, siz inanan kimselerdcgildiniz. Bi-

zim sizi zorlayacak bir giiciimiiz yok.

Fakat siz kcndiniz azgin bir toplum idi-

ni/..»

31. «Onun icin Rabbimizin hukmu
bizc hak oldu. Biz (hak ettiftimiz cezayi)

mutlaka ladacagiz.w

32. «Biz sizi azdirdik. (^unkii kcndi-

miz de azmi§uk.»

33. §iiphcsiz o giin onlar azapta or-

taktiflar.

34. i§tc biz, suclulara boyle yapanz.

35. Cunkii onlara: Allah'tan ba§ka
lann yoktur, denildigi zaman kibirle di-

rcnirlerdi.

36. «Mecnun bir §air icin biz tannla-

nmizi birakacak miyiz?» derlcrdi.

(Kafirlenn «mecnun. $air- dedikleri zfiu Hz.

Muhammcd idi. (Ma uyup pullan birakmak ken-

dilcrinc /or geldigi icir. boyle diyorlardi.)

37. Hayir! O, gcrcegi gctirdi ve pcy-

gamberlcri dc dogruladi.

38. Ku§kusuz siz act azabi tadacaksi-

niz.

39. Qckeccginiz ceza yapmakta oldu-

gunuzdan ba§ka bir §eyin cezasi degil-

dir.

40. (Bu azaptan) Ancak Allah'in

halis kullan isiisnS cdilccck.

41 , 42, 43, 44. Bunlar icin bilinen bir

nzik, liirlii mcyvclcr vardir. Nairn cen-

nctlcrindc kar§»likli koltuklar uzerine

kurulmus. oldukJan halde kendilcrine

ikram editir.

45. Onlara pinardan (doldurulmu$)
kadehler dolas.unhr.

46. Bcrraktir, icenlere lezzet verir.

47. 0 ickide nc sersemleime vardir ne

dc onunla sartiQ§ olurlar.

48. Yanlannda giizcl bakis_lanru yal-

niz onlara lahsis cimi§, iri gozlii e§lcr

vardir.

49. Onlar, giin yiizu g6rmemi§ yu-

murla gibi bcmbcyazdir.

50. i§tc o zaman, birbirlcrine donerek
(dunyadaki halierini) soracaklar.

51. iclcrinden biri: «Benim, bir arka-

da$im vardi» dcr.

(Rivaycte gore bu /.aim arkada$i. 6ldilkien

sonra dirilmcyi inkar edcn birisiydi Bazi milfes-

sirlere gore bu arkadaijun maksai §eylandir. Ba-

/ilanna gore dc. Sure-i Kehfde 32. ayeile gecen
iki ki$idir.)
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52, 53. Dcrdi ki: Sen de (dirilmeye)

inananlardan misin? Biz olup kemik,

sonra da toprak haiinc gcldigimiz sea-

man (diriltilip) cczalanacak miyiz?

54, 55. (O zdt, dunydda gegmis olan

hddiseyi bu sekitde anlattiktan sonra

Allah Teatd orada bulunanlara:) Siz

i§in gercegine vSkif misimz? dedi. i§ie o
zaman konu§an bakti, arkada§im ce-

hennemin orlasinda gondii.

56, 57. «Yemin ederim ki, sen az daha

beni de hel&k edecektin. Rabbimin ni-

meti olmasaydi, §imdi ben dc (cehenne-

me) gctirilcnlcrdcn olurdum» dedi.

58, 59, 60, 61. Birinci olumumuz
harig, bir daha biz olmcyccck vc bir da-

ha azap gormeyecek degil miyiz? §iip-

hesiz bu, biiyuk kurtulustur. Qalisanlar,

boylesi bir kuriulus icjn c,ah$sin.

62, 63. §imdi, ziyafct olarak, cennct

ehli igin amlan bu nimetlcr mi daha ha-

yirli, yoksa zakkum agaci mi? Biz onu
(zakkumu) zalimlcr icjn bir fitnc (imti-

han) kildik.

(Diinyada kahrler bunu inkar cllilcr. Alexin

ic;inde agac olur mu? dediler. Cchennemdc bucn

agac so/U gccincc: Aic§, agaci yakarken cchen-

nemdc nasil agac. olur? diyc alay eimisjerdi. Bu
bakundan bu so?, onlar icm bir imiihan oldu. Bu
sodden kasdedilen manayi anlamadiklanndan

iyice kilfre dU§Uiler. Allah'in. isicrsc, cchennc-
min yakmayacagi bir agac yaraiabilcccgini du-

$iincmedilcr.)

64. Zira o, cchennemin dibinde bilip

yetisen bir agactir.

65. Tomurcuklan sanki §eytanlann

basjan gibidir.

66. (Cehennemdekiler) ondan ycrlcr

vc kannlanni ondan doldururlar.

67. Sonra zakkum yemcginin iizcrinc

onlar icjn, kaynar su kanstinlmi§ bir ic,-

ki vardir.

68. Sonra kcsinlikle onlann d6nu$ti,

cjlgin ate$e olacaktir.

69, 70. Kuskusuz onlar aialanni dala-

letie buldular da peslerinden kosup gii-

liler.

71. Andolsun ki, onlardan once eski

millctlcrin c,ogu dalalcic dii§iu\

72. Kuskusuz, biz onlara uyancilar

gondcrmi§tik.

73. Uyanlanlann akibetinin nc oldu-

guna bir bak!

74. Allah'in ihlSsli kullan miistesna.

(Bundan sonra gelen ayetlcrde H?. Nuh ile

kavminin kissasi anlanlir.)

75. Andolsun, Nuh bizc yalvanp ya-

kardi. Biz dc duayi ne giizcl kabul cde-

riz!

[Hz. Nuh: Kabhim! Ben maglup durumda-
vim. bona yardim el! diyc dua elmi§. Allah da du-

asuu kabul buyurarak kavmini suda bogmak su-

rcliylc helak cinii$li.)

76. Kcndisini ve ailesini biiyiik fcla-

kctlcn kunardik.
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77. Biz yalniz Nuh'un soyunu kalici

kildik.
(Hz. Nuh'un soyunun di$indakilcrin hepsi

helak edilmis. vc Nun lufanindan sonra yeryil-

/.undcki insanlarin nesli H7- Nuh'tan gclmi^ur.)

78. Sonradan gelenler icjnde ona iyi

bir nam biraktik

79. Biiliin Slemlerden Nuh'a sclam ol-

sun!

80. i§tc biz iyilcri bbyle mukaTailan-

dinnz.

81. Zira o, bizim inanmi§ kullanmiz-

dan idi.

82. Nihayet Olckileri (inanmayanla-

n) suda bogduk.
(Bundan sonra Hz. Ibrahim'in kissasuidan bir

safna anlaiilmis, semavi dinler ile gundcnlcn

peygamberlerin hepsinin birbirini lasvip ve las-

dikeuigi vuigulanmi$lu\)

83. §iiphesiz Ibrahim de onun
(Nuh'un) millclinden idi.

(Aralarinda u/un asirlar gecmcsine ragmen,

dinin esaslarinda H/.. Ibrahim Nuh'a bagli idi.)

84. fUnkii Rabbinc kalb-i selim ile

gcldi.

85. Hani o, babasina ve kavmine: Siz

kimc kulluk ediyorsunuz? dcmi§ti.

86. «AlIah'ian baska bir takim uydur-

ma ilShlar mi isiiyorsunuz?»

87. «0 halde alcmlerin Rabbi hakkm-
daki gorusiinuz nedir?»

(Hz, Ibranun in kavmi. yildi/Iaxa bakar, on-

larla kahinlik yaparlaidi, Bir bayram gunu
Ibrahim'c kcndilcriyle berabcr bayram ycrine

gelmesini sbylcdilcr.)

88. Bunun iizcrine Ibrahim yildizlara

§0ylc birbaku.

89. Ben hastayim, dedi.

90. Ona arkalanni dbniip gitlilcr.

91. 92. Yava§ca putlannm yanina
vardi. (Oraya konmu§ yemekleri gd-

runce:) Ycmiyor musunuz? Nedcn ko-

nu§muyorsunuz? dedi.

93. Bunun iizcrine, yanlanna gclip

sag eliyle vurdu (ktnp gegirdi.)

94. (Putperestler) ko$arak ibrahim'e

gcldilcr.
(Nedcn puilan kudigiru sordular)

95, 96. Ibrahim: Yonitugunuz seylere

mi ibadct edcrsiniz! Oysa ki sizi vc yap-

makta olduktannizi Allah yaram, de-

di.

97. Onun igin bir bina yapin ve derhal

onu atcjjc atin! dediler.

98. BOylecc ona birtuzak kurmayi is-

iediler. Fakai biz onlan alcaklardan kil-

dik.

99. 100. (Oradan kurtulan Ibrahim;)

Ben Rabbime gidiyorum. O bana dogru

yolu gbstcrccck. Rabbim! Bana s51ih-

lcrden olacak bir evlat ver, dedi.
(Boylcce Hi.. Ibrahim kuftlr diyarmdan hicret

edcrek $am'a giui.)

101. j§le o zaman biz onu uslu bir

ogul ile mujdclcdik.

102. Babasiyla berabcr yiiruyiip ge-

zecck caga cri$ince: Yavrucugum! Ru-

yada seni boga/.Iadigimi goriiyorum;

bir dii§un, ne dcrsin? dedi. O da ccva-

ben: Babacigim! Emrolundugun §eyi

yap. in$allah beni sabrcdcnlcrdcn bu-

lursun, dedi.
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(Bu ayetlerde Hz. Ismail'in kurban cdilmcsi
anlatihr. Bu kissa bir imijhandir. Bu imuhan.
peygambcr olaji baba lie oglu arasinda ccreyan
ctmi^u'r. Soyle ki. Hz. Ibrarum'in Iki oelu vardi:

Ismail vc Isfiak. Kur'an-i Kcrim'de kurban edile-

cck ^ocugun ismindcn so/ cdilme/.. Ama icfsir-

cilcrin kanaaline gore bu, Ismail'dir. Zira ulay
go^ien hemen soma olmu^iur ki. o zaman Ismail
vardi. Aynca olay Mckke'de gefmt§lir. Mek-
kc'yc gclcn dc Ismail'dir. Ibrahim (a.s.) gece ru-

yasmda. birisirun kendisine: «Allah sana oglunu
boga/Iamam emrediyor» dcdigim duymus,. sa-

bafi olunca bunun ^cylandan mi. Rahman'dan mi
oldugu hususunda tcrcddUl clmis. lie gccc niyayi
usi iiste gdrUnce bunun Allah'tan oldugunu anla-

mijlir.)

103, 104. 105, 106. Her ikisi dc tcslim

olup, onu aim iizerine yattnnca: Ey
Ibrahim! Riiyayi gercekle§lirdin. Biz

iyilcri boyle miikaTatlandinnz. Bu, gcr-

cckten, gok agik bir imiihandir, diye
scslendik.

107, 108. 109, 110, 111. Biz.ogluna
bcdcl ona biiyiik bir kurban verdik. Ge-
riden gelecekler arasinda ona (iyi bir

nam) biraktik: Ibrahim'e sclam! dedik.

Biz iyileri boyle mukafatlandirinz.
Ciinkii 0, bizim mumin kullanmizdan-
dir.

(Son Pcygamber'in ummeti ona salalu setam
okurken Hz. Ibrahim'i dc anar, onu hayirla yade-
derler.)

1 12. 1 13. Sfilihlerden bir peygambcr
olarak O'na (ibrahim'e) ishak'i miijde-

lcdik. Kendisini ve ishak'i mubarck
(kutlu ve bereketli) cylcdik. LSkin her

ikisinin neslinden iyi kimseler olacagi

gibi, kendinc aciktan aciga koiuluk
edenlerde olacak.

(Bu cumleden olmak uzere Ibrahim'e cok cv-
lal verilmis,, Ishak'in neslinden, Hz. Ya'kub'dan
basjarpak Uzere bir cok pcygamberlcr gclmi$iir.

Ikisinin neslinden iyilcrin yarusira koiulerin dc
cikmasi, soy vc irkin hidayet ve dalalette rolU ol-

madigini goslerir.)

114. Andolsun biz Musa'ya da
Harun'a da nimeilcr verdik.

1 15. Onlan ve kavimlerini o biiyiik

sikintidan kurtardik.

116. Kendilerinc yardim cttik dc
galip gelen onlar oldu.

117. Her ikisine dc apagik anlasjlan

birkiiabi (Tevrat'i) verdik.

118. Her ikisini dc dogru yola ilct-

tik.

119. 120. Sonra gclcnler iginde,

Musa ve Harun'a sclam olsun. diye (iyi

bir nam) biraktik.

121. Dogrusu biz. iyileri bOylccc
miikS fallandinnz.

122. §iiphcsiz, ikisi de mumin kulla-

nmizdandi.

123. Ilyas da suphc yok ki. peygam-
berlerdendi.

124, 125, 126. (Ilyas) milletine: (Al-

lah'a karsi gelmekten) sakinmaz misi-

mz? Yaraianlann en iyisi olan, sizin de
Rabbiniz. sizden Once gclcn atalanm-
zin da Rabbi olan Allah'i birakip da
BaTc mi taparsiniz? demi§ti.

(Ba'l, §am'da Bek admdaki sehir halkinin tap

ligi alun puiun adi idi. §imdi buraya Ba'lebek

denmcktcdir.)
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127, 128. Bunun iizerinc Ilyas'i ya-

lanladilar. Onun icin AUah'in ihlfisli

kullan miisicsna; onlann hcpsi (cehen-

neme) goturiileceklerdir.

129, 130. Sonra gelcnlcr igindc, kcn-

disine bir tin birakttk, «ilyas'a selSm!»

dcdik.

131. §uphesiz biz, iyileri i§te boyle
miikSfatlandinnz.

132. (^unkii o, bizim mumin kullan-

mizdandi.
(Burada, Hz. Lul'un kjssasindan btr boltim an-

laiilir: >

133. Lilt da elbctte pcygambcrlcrdcn-

di.

134, 135, 136. Gcridckiler arasmda
kalan yash bir kadin di§mda, LGt'u ve
ailcsinin hcpsini kurtardik. Sonra diger-

Icrini yok ellik.

137, 138. (Ey insanlar!) Elbctte si?

de sabah ve ak§am onlara ugruyorsu-
nuz. Hala akillanmayacak misiniz?

139. Dogrusu Yunus da gonderilen

pcygambcrlcrdendi.
(Bundan sonraki ayetlerde de Hz. Yunus'un

kiss&si anlauhr:)

140. Hani o, dolu bir gemiye binip

kacmi§u.

141. Gcmide olanlarla kar§ilikli kur'a

cektilcr de kaybcdcnlcrdcn oldu.

(Yunus kissasi i^in bak. Enbiya 21/87'nin

a^iklamasi)

142. Yunus kendini kinayip dururken

onu bir balik yuttu.

143, 144. Eger Allah'i tesbih edenler-

den olmasaydi, tckrardirilccekleri gune
kadar onun kaminda kalirdi.

(Yunus (a.s.)in lesbihi sdyle idi: La ilahe ilia

enie subhancke inni kuniu mine'z-zalimln: Sen-
den ba$ka ilah yoktur, §Uphesiz ben zalimlerden

oldum.)

145. Halsiz bir vaziyelte kendisini di-

§an cikardik.

146. Ve ustiinc (gotge yapmasi iqin)

kabak liirunden genis, yapraldi birnebat

bilirdik.

147. Onu, ytiz bin vcya daha cok ki$i-

ye pcygambcr olarak gflndcrdik.

(Hz. Yunus'un pcygambcr olarak gtindcrildi-

gi yerin. Musul'da Ninova sehri oldugu kaydedil-

miflir.)

148. Sonunda ona iman ertiler, bunun
uzcrinc biz dc onlan bir siircyc kadar
ya§attik.

149. Putpercstlcrc sor: KizlarRabbi-

nin de erkckler onlann mi?

150. Yoksa biz meleklcri onlann go-

zii flniinde kiz olarak mi yarailik?

151. 152. Dikkat edin, kesinlikle ya-

lan uydurup sOyliiyorlar, «Allah dogux-

du» diyorlar. Onlar $tfphesiz yalanci-

dirlar.

153. Allah, kizlan ogullara tercih mi
ctmisj
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154, 155, 156. Nc oluyor size? Nasil

hukmcdiyorsunuz? Hie, du§iinmiiyor

musunuz? Yoksa sizin agik birdeliliniz

mi var?

(Sorulan deli!. mil$riklcrin mclcklcrlc ilgili

du$tincelen ve onlann Allah'in ki/lan olduklan-

na dair inanflari i^indir.)

157. Dogru srJzlulcrdcn iseniz, kiia-

binizi geiirin!

158. Allah ilc cinler arasinda da bir

soy birligi uydurdular. Andolsun, cinler

dc kendilerinin hcsap ycrinc gCluriilc-

ceklerini bilirler.

159. Allah, onlann isnai edegeldikle-

rinden yiicedir. miinezzchiir.

160. Allah'in ihlasa erdirilmi§ kullan

miistesnadir (onlar azap gormeyecek-
terdir).

161. 162, 163. Sizler vc taptigimz

§eyler! Hicbiriniz, cehenneme girecck

kimsedcn ba$kasim Allah'a karsj azdi-

np saptiramazsimz.

164, 165, 166. (Melekler style der-

ler:) Bizim her birimiz icjn, bilincn bir

makam vardir. §tlphesiz biz, orada sira

sira dururuz ve §uphcsiz AUah'i lesbih

ederiz.

167, 168, 169. PuipercsUcr: Egcron-
cckilere verilenlerdcn bizdc de bir kitap

olsaydt, mutlaka Allah'in ihlSsh kullan

olurduk! diyorlardi.

170. i§te §imdi onu inkiar elliler. Ama
ileride bilcccklcrdir!

171. Andolsun ki, peygambcr kulla-

nmiza s6z vcrmisjzdir:

172. Onlar mullaka zafere ula§acak-

lardir.

173. Bizim ordumuz §uphesiz iistiin

gclcccktir.

174. Onun igin sen bir siireye kadar

onlara aldirma.

1 75. Onlann halini gbr, onlar da gore-

cckler.

176. Azabimizi acele mi istiyorlar?

177. Azap yurtlanna indigindc, uya-

nlanlann (fakat yola gelmeyenlerin)

sabahi nc kblii olur!

178. Sen bir zamana kadar onlara al-

dirma.

1 79. Onlann halini gbr, onlar da gdre-

ccklcrdir.

180. Senin izzel sahibi Rabbin, onla-

nn isnai cimek[c olduklan vasiflardan

yiicedir, miinezzchiir.

181. Gbndcrilcn biiliin pcygamberlc-

rc selam olsun!

182. Alemlcrin Rabbi olan AUah'a da
hamd olsun!
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&4£>

Kamer suresinden sonra Mekke'de inmisjr;
88 ayetiir. Ismini birinci aycilc yer alan Sad har-

finden alir.

BismiliahirrahmSnirrahim

1, 2. SSd. Ogut veren Kur'an'a ycmin
ederim ki, kiifrcdcnlcr, (iddia ettikleri-

nin) aksine, bir guror vc tcfrika icindc-

dirler.

3. Onlardan Once nice ncsillcri hclSk
etlik. O zaman feryai etliler. Halbuki ar-

nk kunulma zamam defiildi.
(A)agidaki ayeilcrde kafirlerin bazi iddialan-

na yer vcnlerek durumlan ^oyle anlatilmiftir:)

4, 5. Aralanndan kendilerine bir uya-

ncinin gcimcsinc §a§ular vc kaTirlcr: Bu

pek yalanci bir sihirbazdir! Tannlan,
lek tann mi yapu? Dogrusu bu tuhaf bir

§cydir! dedilcr.
(Kurcy$IUcr, bu sdzlcriylc Hz. Muhammcd'i

unimayip inkarediyorlardi. Hz. Peygamber Ke-
lime-i Tevhidi lavsiye eitigi zanian mU§rikler:

«Tck lanri bUiiln yaiauklari nasil idarc cdcbilir?»
dcmislcr vc Allan'i birlcmcyc yanasmamislar-

6, 7, 8. Onlardan ileri gelenler: Yurii-

yiin, lannlanniza baglilikta direnin, siz-

den isiencn §uphesiz budur. Son dinde
dc bunu i§itmcdik. Bu, ancak bir uydur-
madir. Kur'an aramizdan Muhammcd'c
mi indirildi? diyerck kalkip yuriid tiler.

Bclki, bunlar Kur'an'im hakkmda §iiphc

icjnc du§lulcr. Hayir! Azabimi henuz
latmadilar.

(Yukanda gecen ayeilerde. Hz. Peygamber'in
dc davel cdildigi Ebu Talib'in cvindcki loplanli
vc onun ncticesi habcr venlmektedir. Kur'an-i
Kcrim'i inkar cdcnlcr. babalarmin dinlcrindc
boyle bir $ey duymadiklanni iddia ediyorlar-

di.)

9. Yoksa aziz ve lutufVar olan Rabbi-

nin rahmci hazinclcri onlann yaninda
midir!

10. Yahul goklcrin, ycrin vc ikisi ara-

sinda bulunanlann hukumranligi onla-

nn clindc midir? Oylcysc (goklerin)

yollannda yiiksclsinlcr (gorelim)!

11. Onlar, gc§iili guruplardan olu§-

muij bir ordudur; i$tc §urada bozguna
ugratilacaklardir.

(Bozguna ugratilacaklan yerin, Bedir, Hen-
dek vc Mckkc oldugu soylenmis_lir.)

12. 13. Onlardan once Nun kavmi,
Ad kavmi, kaziklar sahibi Firavun,
Scmud, Lul kavmi ve Eyke halki da
pcygambcrlcri yalanladilar. Iste bunlar
da (peygamberlere kar$i) birlc§en top-

luluklardir.
(Aycilc, Firavun i^in «ka/iklar sahibi» den-

mesi, onun saray ve salianal sahibi olmasiru bc-
Uruncsinin yarusira, ga/ap eitigi kimselerin cllc-

rinij ayaklarini dort kaziga baglayarak i$kence
ctligim dc ifadc eimekicdir.)

14. Onlann her bin gonderilen pey-

gambcrleri yalanladilar da bu yiizden

(kendilerine) azabim hak oldu.

1 5. Bunlar da ancak, bir an gecikmesi

olmayan korkunc bir scs bcklcmckte-
dirler.

16. Rabbimiz! Bizim payimizi hesap

gtinunden Once ver, dcdiler.
(Mckke kafirleri, «Amel defierleri sag ^arun-

dan verilenleregelince...n ayeti nazil oldugu za-
man. aycilc bchrlilcn alayh ifadeyi sarfeimi^ler-
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(A$agidaki aycllcrdc. Hz. Davud vc onun ge-

ctrdigi imiihan anlalilmakladir:)

17. (Resuliim!) Onlann soylcdiklcri-

ne sabrei, kulumuz Davud'u. o kuwei
sahibi zati hatirla. O, hep Allah'a yOnc-

lirdi.

(Rivayete gore Hz. Davud'un gilcjulugti.

ibadeie olan lahammiilii idi. Bir gun oruc lular,

bir gun ycrdi. Gcccrun ancak ii^lc birindc uyur.

kalan saallcrini hep ibadcllc gecirirdi.)

18, 19. Dogrusu biz ak§am sabah

onunla berabcr tesbih eden daglan, lop-

lu haldc ku§lan onun cm ri aJtina vcr-

mi§tik. Hepsi O'na yonclmi§tir.

(Ibn Abbas, ku$luk nama/inin bu ayclc gore

kilindigini anlatmi$ur. Rivayete gore Ccnab-i
Hak. Davud (a.s.)'a gil/el vc glir bir ses ihsan ci-

mi$ii. O /ehur'u okurken blitun vah$i hayvanlar

euafinda loplanirlar ve onu dinlerlerdi.)

20- Onun hukiimranligini kuvveilen-

dirmi$, ona hikmel ve giizcl konu$ma
vermi§iik.

(Hz. Davud. heybclli olmak, Allah tarafindan

yardima ugramak ve kendisine bircok muhafi/.

verilmek, biiyiik ordulara kumanda elmek gibi

payclcrlc guclendirilmi$. aynca pcygamberlik,

isabctli goru$, kitap, sxrlal, yilksck ilim. amcl.

guzel konu$ma ve hikntete sahip olmu$tu.)

21, 22. (Ey Muhammedf). Sana
davacilann haberi ula§ti mi? MSbedin
duvanna tirmanip, Davud'un yanina
girmisjerdi dc Davud onlardan kork-

mu§lu. «Korkma! Biz birbirine hasim
iki davaciyiz, aramizda adaletle hiik-

mct, haksizlik ctmc; bizc dogru yolu

gdsler» dediler.

(Davud (a.s.). mescidde ibadei cliigi icin. mu-
hafizlar gelenlerin girmesine izin vermiyorlardi.

Sozti edilert iki davaci. Hz. Davud'a suikasua bu-

lunmak isieyen iki dii§mandi. (^evrelerinde Hz.
Davud'un muhafizlaiini gorup. maksailarina cti-

;cmeycccklcrini anlayinca bu yapmacik davayi

uydurmu$ 1 ard i
.

)

23. (Onlardan biri §dyle dedi:) Bu.
kardc§imdir. Onun doksan dokuz (coyu-
nu var. Benimsc birtek koyunum var.

Boyle iken «Onu da bana vcr» dedi vc
tarti§mada beni yendi.

24. Davud: Andolsun ki. senin koyu-
nunu kendi koyunlanna katmak istc-

mcklc sana haksizlikta bulunmu§lur.
Dogrusu ortakcilann cogu, birbirlcnnin
haklanna tecavuz ederler. Yalmz iman
cdip dc iyi i§lcr yapanlar miistcsna.
Bunlar da nc kadar az! dedi. Davud,

kendisini denedigimizi sandi vc Rab-
binden magfirct dilcycrck cgilip scede-

ye kapandi, levbe cdip Allah'a yonel-

di.

25. Sour j bu luiumundan dolayi onu
bagisjadik. Ku§kusuz yanimizda onun
yiiksek bir makami ve giizel bir gelece-

gi vardir.

26. Ey Davud! Biz seni yeryuzunde
halifc yaptik. 0 haldc insanlar arasinda

adaleUe hiikmeL HevS ve hevese uyma,
sonra bu seni Allah'in yolundan sapunr.

Dogrusu Allah'in yolundan sapanlara,

hesap giiniinu unuimalanna kanjilik ce-

lin bir azap vardir
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27. GogU, yen ve ikisi arasindakilcri

biz bo§ yerc yaratmadik. Bu. inkSr

cdenlerin zannidir. Vay o inkar cdcnlc-

rin ate§icki halinc!

28. Yoksa biz, iman cdip de iyi isjer

yapanlan, yeryiizundc bozgunculuk ya-

panlar gibi mi tulacagiz? Veya (At-

lah'tan) korkanlan yoldan cikanlar gibi

mi sayacagiz?

29. (Resutumf) Sana bu mubarck Ki-

tab'i, Syetlcrini du§unsunler ve akh
olanlar ciglit alsinlardiye indirdik.

(Bundan sonra Hz. SUlcyman'in kissasina yer

vcrilir:)

30. Biz Davud'a Siileyman'i verdik.

Siilcyman nc giizel birkuldu! Dogrusu
o, daima Allah'a yonclirdi.

31 . Aksama dogru kendisine, tig aya-

gimn iizerine durup bir ayagini timagi-

nin iizerine diken cahmh ve safkan ko§u
ailan sunulmu$tu.

32. 33. Siilcyman: Gcrcckten ben mal
sevgisini, Rabbi mi anmak icin isiedim,

dedi. Nihayci giinc§ batti, (O zaman:)
Onlan (atlan) tekrar bana getirin, dedi.

Bacaklanni ve boyunlanni sivazlama-

ya basjadi.
(Ayci, muhatebc icin ai beslemenin oteden

ben yUnitulegelcn giizel bir adci oldugunu orta-

ya koymakiadir. Hz. Siilcyman, sava$ lhiiyaci

bclirincc. atlarin ha/irlanma.sim ve idman icin

ko§runjlmasini cmrcdcrck, «Bcn bunlan dUnya-
da nefsimin haz/i icin dcgil. Allah'in emrinden
ve onun dininl takviyc elmek arzusundan dolayi

scviyorum" dcmi$ii.)

34. Andolsun biz Siileyman'i imiihan

ellik. TahUmn iisliine birccsct biraki-

vcrdik, sonra o, yine cski haline dbn-
du.

(SUlcyman (a.s.). $iddclli bir hasiahga yaka-

lanmak surciiyle imiihan edilmi$. hasialigi sua-

sinda, «cansiz ccsclw deneeek kadar zayiflamis,.

sonra tekrar sagligina kavujmu^tu.)

35. Siilcyman: Rabbim! Beni bagi§-

la; bana. benden sonra kimsenin ula§a-

mayacagi bir hiikiimranlik ver. §uphe-

siz sen, daima bagi$ta bulunansin, de-

di.

36. 37, 38. Bunun iizerine biz dc, isic-

digi yere onun emriyle kolayca giden
rtizgSn, bina kuran ve dalgichk yapan
scytanlan, demir halkalarla bagh diger

yaraiiklan onun cmrinc verdik.

39. «I§tc bu bizim bagisjmizdir. ister

ver, isicr (elinde) lut; hcsapsizdir» de-
dik.

40. Dogrusu onun, bizim kaumizda
biiyiik bir degcri ve giizel bir yen var-

dir.

41. (Resulum!) Kulumuz Eyyub'u da
an. O, Rabbine: Dogrusu seyian bana
bir yorgunluk ve cziyet verdi, diye ses-

lcnmi§li.

42. Ayagini ycre vur! i§te yikanacak
ve iciiccck soguk bir su (dedik).

(Rahaisi/lanan Eyyub (a.s.), bu su ile yikan-
mi$. muci/e olarak ic ve dis, haMahklarirun hep-
sinden bu sayede kuriulmu$tu.)
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43. Bizdcn bir rahmel ve olgun akit

sahiplcri igin dc bir ibrct olmak iizere

ona hem ailesini hem de onlarla bcraber

birmislini bagisjadik.
(Hz. Eyyub vc ailcsi darmadagin haldc ileen

bir araya (oplanmis, sayilari cskisinden bir kai
dalia arimi^. kayiplar fazlasiyla Iclafi cdilmis-
tir.)

44. Elinc bir dcmei sap al da onunla
vur, yeminini boylc yerinc gciir. Gcr-
cckien biz Eyyub'u sabirh (bir kul) bul-

mu§tuk. O, nc iyi kuldu! Daima Allah'a

yonclirdi.
(Rivaycic giirc Eyyub (a.s.) hammimn bir ha-

lasindan oiurii sihhatc kavu$uncaona yuz deg-
nck vurmaya yemin eimisii. Halbuki karisinm,
ona karji nizmetleri. feaakarhkiari buyukiu.
()nuri icin Cenab-i Hak. yllz lane ckin sapmdan
olu$an bir dcmcilc bir kere vurulmasini kafi gdr-

A$agidaki ayetlerde, pcygambcrlcrin kissala-
rindan TOlUmlcr haurlatihr:)

45. (Ey Muhammed!), Kuyvcili ve
basiretli kullanmiz Ibrahim, ishak ve
Ya'kub'u da an.

46. Biz onlan Ozelliklc ahirct yurdu-
nu du$unen ihlasli kimseler kildik.

47. Dogrusu onlar bizim kaiimizda
scckin iyi kimselerdendir.

48. Ismail'i, Elyesa'yi, Ziilkifl'i de an.

Hcpsi de iyilerdendir.
(Bu aycilcr, peygamberlcrin gOnahian ma-

sum olduklanna delalei clmckicdir. Cilnkii Ce-
nab-i Hak muilak olarak hepsinin «iyiler»dcn ol-

duguna hukmcimijiir. Buna mukabil mUmin ilc

miinkirin akibeti de $oylc anlalilmi$lir.)

49. i§ic bu, birhatirlalmadir. Dogrusu
Allah'a karsi gelmektcn sakinanlara gil-

zel bir gclccck vardir.

50. Kapilan yalnizca kendilcrine
acilmis, Adn ccnnctleri vardir.

51. Onlar kolluklara yaslanipkurula-
rak orada bir cok mcyveler vc iceceklcr

islerlcr.

52. Yanlannda, esjerinden ba$kasina
bakmayan, kendilerinc yas.il gtizcllcr

vardir.

53. l§tc, hesap giinii igin size vadolu-
nan §cylcr bunlardir.

54. jiiphcsiz bu, bizim verdigimiz n-
ziknr. Ona bilmek ve tukcnmek yok-
lur.

55. Bu bdyle; ama a/.ginlara kdtii bir

gclccek vardir.

56. Onlar echenneme gireceklcr.

Orasi ne kolii bir kalma ycridir.

57. I§ie bu; kaynar su ve irindir. Onu
taisintar.

58. Buna benzerdaha liirlii tiirlii ba§-

kalan da vardir.

59. (Inkarcilarin liderlerine;) I§tc bu
sizinle beraber echenneme girecek top-

Muklur (denildiginde, liderler:) Onlar
rahat yuzu gormesin (derler). Onlar
mutlaka aie§e gireceklcrdir.

60. (Liderlere uyanlar ise:) Hayir,

asil siz rahai yuzii gormcyin! Onu bize

siz sundunuz! Ne kcJlii bir yerdir! der-

ler.

61. Yine onlar: Rabbimiz! Bunu bi-

zim onumuzc kirn gelirdiyse onun atc§-

teki azabim iki kai artir! derler.
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62. (inkdrcrtar) derlerki: Kcndileri-

ni diinyada iken kotiilerdcn saydigimiz

kimscleri burada nigin gormuyoruz?

63. Alaya aldigimiz onlar degil miy-
di? Yoksa (buradalar da) onlan gOzden
mi kacirdik?

64. l§lc bu, cchcnncm chlinin tarns, -

masi, siiphesiz bir gercektir.

(Mckke kafirlerinin alay eitigi killer.

Ammar. Bilal vc Suhcyh (r.a.) gibi fakir mUmin-
lctdi.)

65. (Resuliim!) De ki: Ben sadece bir

uyanciyim. Tck vc kahhar olan Al-

lah'tan baska bir tann yoklur.

66. Goklerin, yerin ve ikisi arasinda

bulunanlann Rabbi (olan Allah) ustiin-

diir, cok bagisjayicidir.

67, 68. De ki: Bu biiyiik bir haberdir.

Ama siz ondan yllz ceviriyorsunuz.

69. Onlar orada iam§irken benim me-
Ic-i a'lS hakkinda higbirbilgim yoktu.

(Tefsirlere gOre mele-i a'la'dan maksal. Al-

lah'tn konu$mak Uzere melekleri lopladigi yilce

mcclislir.)

70. Ben ancak apacik bir uyanci ol-

dugum icin bana vahyolunuyor.

71. Rabbin mclcklcre dcmi$ti ki: Ben
muhakkak camurdan bir insan yarata-

cagim.

72. Onu tamamlayip, icine de ruhum-

dan ufiirdugum zaman, derhal ona sec-

deyc kapanin!

73. Butun melcklcr toptan secde eiti-

ler.

74. Yalmz iblis secde ctmcdL O bii-

ytikluk lasladi ve kSfirlerden oldu.

75. Allah! Ey iblis! iki elimle yaram-
gima secde elmcktcn scni mencden nc-

dir? Bobiirlendin mi, yoksa yiicelerden

misin? dedi.

76. Iblis: Ben ondan hayirliyim! Beni
ate$ten yaratun, onu camurdan yarattm,

dedi.

77. 78. Allah: £»k oradan (cennet-

ten)! Sen artik kovulmus. birisin, ceza
giiniine kadar lanelim senin uzerinde-

dir! buyurdu.

79. Iblis: Ey Rabbim! O haldc lekrar

diriltileceklcri giine kadar bana miihlel

vcr, dedi.

80, 81. Allah: Haydi, sen bilincn giine

kadar muhlct vcrilcnlerdensin, buyur-

du.

82, 83. iblis: Senin muUak kudrctinc

andolsun ki, onlardan ihlSsa erdirilmi§

kullann bir yana, hepsini mullaka azdi-

racagim, dedi.
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84, 85. Dogrusu -ki ben hep dogruyu

sGylerim- mullaka sen vc sana uyanla-

nn hepsiyle cchcnncmi dolduracagim!

buyurdu.

86. (Resulum!) De ki: Buna karsilik

ben sizden bir ucrct istcmiyonjm. Ve
ben oldugundan ba§ka lurlu goriinen-

lerden dc dcgilim.

87. Bu Kur'an, ancak alcmler icin bir

Ogiiltiir.

88. Onun vcrdigi haberin dogrulugu-

nu bir zaman sonra 90k iyi Ogrcneceksi-

niz.

OTUZDOKUZUNCU SURE
ez-ZUMER

Mckkc'de nazi) olmujjtur. 75 ayeuir. Yalniz

53-55. ayeller Mcdinc'dc inmislir. Adini. 71 vc

73. ayellcrdc gc^en mumin vc kafirlcnn olu^iur-

dugu lopluluklar anlamina gclen «/iimer» keli-

mesinden almi^iir.

BismillShirrahmanirrahim

1. Bu Kilap izzct vc hikmel sahibi Al-

lah katindan indirilmis^ir.

2. (Resuliim!) §uphesiz ki KUab'i Sa-

na hak olarak indirdik. O halde sen dc

dini Ailah'a has kilarak (ihlas He) kul-

lukci.

3. Dikkat ct, hdlis din yalniz Allah'in-

dir. O'nu birakip kendilerinc bir takim

dosilar cdincnler: Onlara, bizi sadece

Ailah'a yaklasnrsinlar diye kulluk cdi-

yoruz, derler. Dogrusu Allah, aynhga
du§lukleri §cylcrde aralannda hiikum
verecekiir. §uphesiz Allah, yalanci ve

inkarci kimscyi dogru yola iletmcz.

(Araplar, putlan vasilasiylc Ailah'a yakla$a

caklatuia inaniyorlardi. Islam dini Allah'ian ba$-

ka hi^bir $eye kulluk edilemeyecegini . onlann

bu luiumlanmn Allah's orlak ko^mak oldugunu
bildirdi vc bunu kcsinhklc yasakladi.)

4. Eger Allah bir evlSi edinmek iste-

seydi, clbcttc yaratuklanndan diledigi-

ni sccerdi. O yucedir. O, tek ve kahhar

olan Allah'ur.

5. Allah, gokleri vc yen hak ile yarat-

U. Geceyi giindiizun iizcrine tirtuyor,

gunduzii de geccnin uzerine sanyor.

Giinesj ve ayi cmri altina almisnr. Her
bin belli bir siircyc kadar akip gider.

Dikkai el! O. azfzdir, vc cok bagisja-

yandir.

(Gecc vc gUnduztin blrbirinc 6rlUlup sanlma-
siyla, surclennin uzayip kisaldiguia ycrin yuvar-

lakhgina, hem kendi hem de gunes, eirafuida don-

dugunc i$arciedilmi$iir. Zikredilen ayeller, tev-

hid inancim vc bu inanci gU<£ lcndircn dclillch

aciklamaktadir.)
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fi. Allah sizi bir tek nefisien

(Adem'den) yarattt, sonra ondan da e§i-

ni yaraiu. Sizin icin hayvanlardan sekiz

c§ mcydana gciirdi. Sizi dc annelerini-

zin kannlannda ii; kalli karanlik icindc

ce§iili safhalardan gccircrck yaraiiyor.

i§tc bu yaratici, Rabbiniz Allah'ur.

Mulk O'nundur. O'ndan ba$ka lann

yokiur. Oyleyken nasil oluyorda (O'na

kutluktan) cevriliyorsunuz?

(Yaraiilan «sekiz e§», erkegi ve di§isiyle bir-

likie, deve. sigir, koyun ve kec.idir. karan-

lik" k arm. dol yalagi ve cocuk kesesidir. «*<^e5itlL

safhalar»Ia gocugun ana rahmine dujmesindcn
dogumuna kadar gc^irdigi doncmlcr vc gclijme
kasdedilmektedir.)

7. Egcr inkSrcdcrscniz, suphesiz Al-

lah, size muhiac degildir. Bununla bera-

bcr O, kullannin kufrunc razi olmaz.

Eger §ukrederseniz sizden bunu kabul

eder. Hicbir gunahkaY digerinin giinahi-

ni cekmcz. Nihayci hepini/.in doniip gi-

di§i, Rabbinizcdir. Yaptiklannizi 0 si-

ze haberverir. Cunkii O, kalplerde olan

hers,cyi hakkiyla bilendir.

8. insamn ba§ina bir sikinti gelince,

Rabbinc yonclcrek O'na yalvanr, Sonra

Allah kendisinden ona bir nimel verin-

ce, onccden yalvarmis. oldugunu unu-
lur. Allah'in yolundan saptirmak icin

O'na ester ko§ar. (Ey Muhammed!) De
ki; Kiifrtinle biraz eglenedur; giinkii

sen, muhakkak cchcnncm ehlindcn-

sin!

9. Yoksa geceleyin secde ederek ve

kiyamda durarak ibadci eden, ahirctlcn

cckincn vc Rabbinin rahmctini dileyen

kimse (o inkdrct gibi) midir? (Resit-

lumf) Dc ki: Hie bilcnlerle bilmeyenJer

bir olur mu? Dogrusu ancak akil sahip-

lcri bunlan hakkiyla du§unur.

10. (Res&liim!) Soyle: Ey inanan kul-

lanm! Rabbinize kar$» gelmcktcn saki-

nin. Bu diinyada iyilik yapanlara iyilik

vardir. Allah'in (yaramgi) yeryuzii ge-

ni$lir. Yalniz sabrcdcnlcrc, mukaTailan
hesapsiz ddenecekiir.

(lyi davrananlaia haber vcrilcn iyilik. ccnnei,

sihhal ve afiycllir. "Allah'in ycri geni$ur« cilm-

lesinden. kafirler arasinda AUah'i kar§i ibadet vc
iiaatiru yapaniayan kimsclerin, inancini ya$aya-

caklan yerc hicrei edebilecekleri anlami cikaril-

mi$ur.)
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(A$agidaki aycllerde, ibadetle ihlasin yamsi-

ra, Allah'in digindakilere veTagui'a upmaklan
kaqinmanin geregi plclanmifUrO

11. De ki: Bana, dini Allah'a halis ki-

larak O'na kulluk eimem emrolundu.

12. Bana muslumanlann ilki olmam
emrolundu.

13. De ki: Rabbimc kar§i gclirscm,

dogrusu biiyuk giiniin azabindan korka-

nm.

14. De ki: Ben dinimdc ihlas ile ancak

Allah'a ibadct ederim.

15. (Ey Allah'a e§ ko§anlarl): Siz de

O'ndan baska dilediginize tapin! De ki:

Gercektcn hiisrana ugrayanlar, ktyamct

gunu hem kendilerini, hem de ailclerini

ziyana sokanlardir. Bilesiniz ki, bu apa-

cik hiisrandir,

16. Onlann iisilerinde atc$ien labaka-

lar, altlannda da (Gyle) tabakalar var. i§-

le Allah kullanni bununla korkutuyor.

Ey kuilanm! Yalnizca benden korkun.

17. 1 8. Tagut'a kulluk ctmckien kaci-

mp, Allah'a yonelenlcre miijdc vardir.

(Ey Muhammed!) Dinleyip de sdzun en

giizeline uyan kullanmi mujdelc. i§te

Allah'in dogru yola ilettigi kimseleron-

lardir. Gergck akil sahipleri dc onlar-

dir.

(Tagul'un a^iklamasi i^in Nisa 4/60. ayclin

noiuna bak. Vasiflaii anlatilan kimselerin dinle-

dikJeri sbz. Allah kclami. Hz, Pcygambcr'in soz-

leri veya sclcfin g6n)$len olarak yorumlanmi;-
ur. Sbziin en gtfzeli ku;kusuz Kur'andir.)

19. (Resulum!) Hakkinda azap huk-
mii gerccklcjjmis, kimscyi vc alc§lc da-
rn sen mi kurtaracaksin!

20. Fakal Rablerinden sakmanlara,
iisiiisic yapilmis,, altlanndan irmaklar

akan kojjklcrvardir. Bu, Allah'in vcrdi-

gi sozdiir. Allah, vcrdigi sozden cay-

maz.

21. GGrmcdin mi? Allah goktcn bir su

indirdi, onu yerdeki kaynaklara ycrle§-

lirdi, sonra onunla tiirlii lurlii rcnklcrde

ekinler yeti§tiriyor. Sonra onlar kurur
da sapsan olduklanni gOrtirsun. Sonra

da onu kuru bir kinnti yapar. §iiphcsiz

bunlarda akil sahipleri icjn bir ogiit var-

dir.
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22. Allah kimin gfinlunu I s lam a ac-

missa o, Rabbinden bir nur iizerinde dc-

gil midir? Allah'i anmak hususunda
kalplcri ka»Iasmi§ olanlara yaziklarol-

sun! I§tc bunlar apacik bir sapiklik igin-

dedirler.

23. AJlah soziin en guzelini, birbiriyle

uyumlu ve bikilmadan tckrar tckrar

okunan bir kilap olarak indirdi. Rable-

rindcn korkanlann, bu Kitab'in ctkisin-

den luylcri urperir, dcrkcn hem beden-
leri ve hem de gtfniiUeri Allah'in zikrine

isirup yumusjr. i§tc bu Kitap, Allah'in,

diledigini kendisiyte dogru yola iletiigi

hidayci rehberidir. Allah kimi de sapti-

nrsa amk ona yol gosteren olmaz.

(Aycltc zikrcdilcn «Kilabcn mUlc$abihcn»
ifadelerinden, ayeilerin birbirini peki$iirdi|i an-

lami cikarilmj$ur. Kur'an. 23 senede muhielif za-

man vc $arilarda inmi$ olmasina ragmen ayelle-

rirun hi^biri digcri ilc vati$maz. Bilakis birbirini

leyii ve icfsir cder.

«Okunmaya doyulmayano §eklindc icrcllmc

edilcn "mcsaniyc>< kclimcsi «cc;i(li usluplarda
iclcrarlanann §eklinde anla$ilmi§iir.)

24. Kiyamet giiniinde yuziinii azabm
§iddetinden korumaya cali§an kimse
(kendini ondan emin kdan gibi) midir?

Zalimlcre «Kazandigmizi tadin!» deni-

lir.

25. Onlardan oncckilcr (peygamber-
leri) yalanladilar da farkina varmadik-

lan bir ycrden onlara azap gam.

26. Bu suretle Allah, diinya hayatinda

onlara rczilligi taturdi. Ahirct azabi da-
ha buyuktur. Kcske bunu bilsclerdi!

27. Andolsun ki biz, flgut alsmlar di-

ye, bu Kur'an'da insanlara her tu'rlii

misali verdik.

28. Korunsunlar diye, piiriizsu'z

Arapga bir Kur'an indirdik.

29. Allah, gcki§ip duran bircok ortak-

lann sahip oldugu bir adam (kole) ile

yalmz bir kisiyc bagh olan bir adami
misal olarak verir. Bu ikisi csjt midir?

Hamd Allah'a mahsustur. Fakal onlann
gogu bilmczlcr.

30. Muhakkak sen de Olcceksin, onlar

da Olecekler

(Ayct, kafirlcrin, Rcsulullah'ui irlihalini le-

menni elmeleri ve bunu beklemeleri uzerine

nazil olmu§iur.)

31. Sonra §uphesiz, siz de kiyamet
giinu, Rabbinizin huzurunda davala$a-

caksiniz.
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32. Allah'a kar§i yalan uyduran, kcn-

disine gelen gercegi (Kur'an'i) yalan

sayandan daha zalim kimdir? KaTirlcrin

ycri cchenncmdc dcgil mi?

33. Dogruyu geliren ve onu lasdik

cdcnlcr var ya, i§tc ktttuluktcn sakinan-

lar onlardir.

(«Dogru», kclimcsiyle ifade edilmek islencn.

levhid inanct ve Kur'an'dir. Dogruyu geliren Hz.
MuharruTied ve diger pcygamberlcrdir. Onu las-

dik edcnler de peygamberlerin ummeileridir.)

34. Onlar ic,in Rablcri yaninda dilc-

dikleri her §ey vardir. i§ie bu, iyilik

edenlerin mukaTatidir.

35. Boylccc Allah, onlann gecmi§ie

yaptikJan en k6lii harekctleri bile Orte-

cck ve yaptiklanmn en guzeline denk
olarak mukaTatlanm verecektir.

36. Allah kuluna kaTi degil midn? Se-
ni O'ndan ba§kalanyla korkutuyorlar.

Allah, kimi saptinrsa artik onun yolunu

dogrultacak bin yoktur.

(MO^rikler. Hz Peygambcr'c «Tannlanmizi
kdUilcmc. soma onlar seni (arpar!* diyorlardi.

Hz. Pcygambcr. Halid b. Velid'i Uzza adh pulu

kirmak i^in gondcrdigindc pulun bckfilcn
Halid'e: «Bak. o dflcclidir. sakin ba$ina bir $ey

gelmesin!" demisjerdi. Halid gidip purun burnu-
nu kirmis,. korkutmalannin da bir sonu{ vcrmc-

digi btiylece ortaya <fikmis.Iir.)

37. Allah kime dc hidayct ederse, ar-

tik onu sapnracak yoktur. Allah, muUak
giig sahibi ve intikam alia degil mi-
dir?

38. Andolsun ki onlara: GGkJcri vc
yen kim yaratu? diyc sorsan, clbeite

«Allah'nr» derler. De ki: Oyleyse bana

soylcr misiniz? Allah bana bir zarar ver-

mck isicrse, Allah'] birakip da taptikla-

nniz, O nun verdigi zaran giderebilir

mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilcr-

se, onlar O'nun bu rahmetini onlcycbi-

lirler mi? De ki: Bana Allah yeier. Te-

vckkiil edcnler, ancak O'na guvenip da-

yanirlar.

39, 40. De ki: Ey kavmim! Elinizdcn

gcleni yapin; dogrusu ben de yapaca-

gim! Kendisini rczil cdccck azap kime
gclccck, kime surckli azap inecek, ya-

kinda bilcceksiniz!

(Mu^rikleri re/.il edecek azap. Bedir maglubi-

yciiylc gclrru$lir. Cehcnnem azabi da surekh ola-

rak Uzcrlcrinc ctikilp binccektir.)
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41. (Resulum)f §iiphcsiz biz bu Ki-

tab'i sana, insanlar icjn hak olarak indir-

dik. Amk kim dogru yoJu secerse kcndi

lehinedir; kim de saparsa ancak kcndi

aleyhine sapmis, olur. Sen onlann iize-

rinde vekil degilsin.

(Ayele gore Hit. Peygamber, dalalete sapanla-

n zona hidayete sevkeden vcya unlara bekfihk
yapan kimse dcgildir.)

42. Allah, Olenin olum zamani gclin-

cc, Olmcycnin de uykusunda iken canla-

nm ahr da oliimiinc hiikmettigi cam
ali r. dtekini muayyen bir vaklc kadar bi-

rakir. §uphe yok ki, bunda iyi dii§unc-

cck bir kavim icjn ibretler vardir.

43. Yoksa onlar Allah'tan ba§kasim

sefaatcjlar mi edindilcr? De ki: Onlar
hicbir §eye gug yeliremezler ve akil er-

dircmczlcrsc dc mi (§efaatgi edinecek-

siniz)?

44. Dc ki: Bulun sef§at Allah'tndir.

Goklerin ve yerin hiikUmranligi O'nun-
dur. Sonra O'na dtSndurulcccksiniz.

45. Allah, lek olarak amldigi zaman,
ahirete inanmayanlann iclcrine sikinti

basar. Ama Allah'tan ba§kasi amldigi
zaman hemen yiizleri giiler.

46. De ki: Ey gokleri ve yen yaraian,

gizliyi dc asjkan da bilen Allah! Kulla-

nnm arasinda, aynliga du§tukleri §eyin

hukmunii ancak sen vercccksin.

47. Egcr ycrde ne varsa hepsi ve
onunla birlikie bir misli daha o zulme-
dcnlcrin olsaydi, kiyamet giiniinde aza-

bin fenahgindan (iurtulmak igin) el-

bette bunlan tcda ederlcrdi. Halbuki (o

gun) onlar icin, Allah tarafmdan, hie;

hesaba katmadiklan seyler onaya cik-

mi§tir.

(Zulmcdcnlcrin kar;ilarina (ikacak olan $ey-

Icr. ilahl gazap ve azaptir. ^iinkii bunlara hi? ihti-

ma] vermiyor vc halirlanna gciirmiyorlardi.)
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48. Onlann kazandiklan kotiiliikler

to gun) agiga gikmi§, alaya aldiklan

sey, kendilerini sarmi§tir.

49. Insana bir zarar dokundugu za-

man bize yalvanr. Sonra, kendisinc ta-

rafimizdan birnimet verdigimiz vakit,

«Bu bana ancak bilgimdcn dolayi veril-

mistir» dcr. Hayir o. bir imtihandir, fa-

kai cokJan bilmczlcr.

50. Bunu onlardan oncekilcr de s6y-

lemi§ti; ama kazandiklan scylcr onlara

fayda vcnncdi.

51. Bunun icjn yapuklan kotiilUkle-

rin vcbaii onlan yakaiadi. Bunlardan da
zulmedenlerin isjediklcri kotiilukler,

baslanna gclccektir. Bu hususia Allah'

i

Sciz birakamazlar.

52. Bilmiyorlar mi ki Allah, nzki di-

Icdiginc bol bol verir, diledigindcn dc

kisar. §iiphesiz bunda inanan bir kavim
igin ibretler vardir.

53. De ki: Ey kcndi nefislcri aleyhine

haddi a§an kullanm! AUah'in rahmctin-

den limit kcsmeyin! Ciinkii Allah biitiin

gunahlan bagistar. §iiphesiz ki O, 90k
bagi§Iayan, cok esirgcycndir.

(Bu ayet-i kerimede All ah'in rahmct vc mu-
habbehnin sonsu/.lugu ifade edilmektedir.

O'nun rahmeli her $eyi ku;almi$ur, her ins an bu
ilahi rahmetten lslifade edebilir. Ancak ;u husu-

sa dikkal etmek gerekir ki «Allah'in rahmeiinden
umit kesmeyin* demck, gun ah i;lemeye devam
cdin, demek degildir. Bundan maksal. en gu-

nahkar insanlann bile levbelerinin kabul edile-

cegini bildirmek. dolayisiyla bir an cvvel kmu-
luktcn va/.gccip Allah'a dbnmelenni te$vik cl-

mekiir.)

54. Size azap gelip gatmadan Once
Rabbinize dbnun, O'na leslim olun, son-

ra size yard 1m cdilmez,

55. Siz farkmda olmadan, ansizin ba-

§iruza azap gelmczdcn Once, Rabbiniz-

den size indirilenin en giizeline

(Kur'an'a) iSbi oiun.

56. Kisjnin: Allah'a karsi a§m git-

memden dolayi bana yaziklar olsun!
Gcrcekten ben alay edenlerdcndim (di-

yecegi gunden sakinin)!
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57, 58. Vcya: Allah bana hidayei ver-

seydi, elbeile sakinanlardan olurdum,
diycccgi, yahut azabi gordugiindc: Kc§-

ke bcnim igin bir kcz (donmeye) imkSn
bulunsa da iyilcrdcn olsam! diycccgi

giinden sakinin.

59. Hayir (donemeyeceksin)! Ayetlc-
rim sana gclmisti dc sen onlan yalanla-

mi§, buyuklUk taslamis. ve inkflrcilar-

dan ol musiu n.

60. Kiyamei guniinde Allah hakkin-
da yalan sfSylcycnlcrin ytizlcrinin kap-
kara oldugunu gbrursiin. Kibirlenenlc-

rin kalacagi yer cehenncmdc dcgil mi-

dir?

(MU$riklcrin Allah hakkinda uydurduklari
yalanlaiin ba;mda O'na oriak kn;malan. evlit

nisbel cimeleri ve sifatlanni inkar eimclcndir.)

61. Allah, iakv5 sahiplerini kurtulu§a

crdirir. Onlara hic.bir fcnalik dokun-
maz. Onlar mahzun da olmazlar.

62. Allah her §eyin yaralicisidir. O,
her seye vckfldir.

63. Goklerin ve yerin anahtarlan
(mutlak hukumranligt) O'nundur. Al-
lah'in aycilcrini inkflr edenler var ya, i§-

tc onlar hiisrana ugrayanlardir.

64. Dc ki: Ey cahiller! Bana AUah'tan
baskasina kulluk etmemi mi cmrcdi-
yorsunuz?

65. (Resulum!) §iiphcsiz sana da sen-

dcn oncekilere de sflyle vahyolunmus-
lur ki: Andolsun (bilfarz) AUah'a ortak

ko§arsan, i§lcrin mullaka bo§a gider ve
hiisranda kalanlardan olursun!

66. Hayir! Yalniz Allah'a kulluk et ve
sukredenlerden ol.

67. Onlar Allah'i hakkiyla laniyip bi-

lemediler. Kiyamel gtinii biitiin yeryii-

zii Onun kabzasindadir. Gdkler O'nun
sag eliylc durulmu§ olacaktir. O,
mu§riklcrin onak kosmalanndan yiicc

ve miinezzchtir.
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68. Sur'a uflcnincc. Allah'in diledik-

leri milstesna olmak iizere goklerde ve

yerde, ne varsa hepsi filecektir. Sonra
ona bir daha iincnincc, bir dc nc gore-

sin, onlar ayaga kalkmi§ bakiyorlar!

(Birinci Sur'da Allah'in dilcmesiyle olmcyip
kalanlann, Ccbrail. Mikail. Israfil, Azrail veya

hamele-i ar$ ya da r idvan melekleri. huriler,

cennetin hazinedari olan Malik'le cehennem
bekcileri olan zebanilcr oldugu bclirulmi$ur. Bu
aycic gore nefha yam sura iifunis. iktdir. Birincisi

dltim suru, ikincisi de ba's yani dirilme suru-

dur.)

69. Ycrytizu, Rabbinin nflru ile ay-

dinlanir, kitap konulur, peygamberler
vc §ahiUcr gctirilir vc aralannda hakka-

niyeile hukum verilir. Onlara asla zul-

medilmez.

(*YcryiiZU>, mah$cr olarak yorumlanirken,
«kiiap* da, amel defierleri veya levh-i mahfuzla
lefsir edilmi$iir. Getirilen jahitlerin de peygam-
bcrlerin Ummcliylc. melekler vc salih insanlar

oldugu a91klanjms.ur.)

70. Hcrkes nc yaptiysa, kar§ihgi tas-

tamam verilir. Allah, onlann yaptiklan-

ni en iyi bilendir.

71.0 kiifrcdcnlcr, boluk halindc cc-

henneme suruliir. Nihayeioraya gcldik-

lcri zaman kapilan acihr, bekcileri onla-

ra: Size, icinizden Rabbinizin Syctlcrini

okuyan vc bugiinc kavu§acaginizi ihtar

eden peygamberler gelmedi mi? derler.

«Evei geldi» derler ama, azap sozu
kaTirlerin iizerine hak olmu§tur.

(Ayeiten, serial gelmeden once leklifin olma-

digi anlasjlmakladir. £tink(l mclcklcr. cehen-

nem chlinin kinanmasim. peygambcrlerin gel-

mesi ve kilaplarin leblig edilmesine ragmen
inanmamalari sebebine dayandirmi$lardir.)

72. Onlara: Icindc ebcdi kalacaginiz

cehennemin kapilanndan girin; kibirle-

ncnlcrin yen ne kOtii! dcnilir.

73. Rablcrinc kar§i gclmcktcn saki-

nanlar ise, boliik boliik cennete sevk

edilir, oraya vanp da kapilan acildigin-

da bekcileri onlara: Selam size! Terte-

miz geldiniz. Amk ebedf kalmak Uzere

girin buraya, derler.

74. Onlar: Bizc vcrdigi sOzdc sadik

olan ve bizi, diledigimiz yerinde otura-

cagimiz bu cennct yurduna vSris'kilan

AUah'a hamdolsun. iyi amcldc bulu-

nanlann muk&fau ne guzelmisj derler.
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75. Meleklcri gOrtirsiin ki, Rablcrine

hamd ile tesbih ederek Ar$'in etrafini

ku§aimi§lardir. Anik aralannda adalet-

le nukmolunmu§ vc «alemlcrin Rabbi
olan Allah'a hamdoIsun» denilmi§tir.

(40)

KIRKINCI SORE
GAFiR ( el-MU'MiN

)

Ayni zamanda Gafir adiru da la;iyan bu sure.

85 ayetlir, 56 ve 57. ayeUeri Medinc'dc inmiijtir.

Adult, Firavun ailesinden inanan bir kj;inin va-

siHannin sayildtgi 28-45. ayellerdcn ahr.

Bismiiiahirrahmanirrahfm

1. HI Mfm.
(Bu harflerin lefsih iun Bakua surest, 1 . aye-

le bakin)

2, 3. Bu Kitap mullak galip, hakkiyla

bilcn, gunahi bagi^layan, tevbeyi kabul

eden, azabi cetin, liituf sahibi Allah ta-

ra find an indirilmistir. O'ndan baska

hicbir iiSh yoktur, donii§ ancak O'na-

dir.

4. inkSr edenler miistcsna, hie, kimsc
Allah'in Syctlcri hakkinda iarti§maz.

Onlann §chirlerde (rahathkla) gezip

dola§masi seni aldaimasm.

(Inkarcilarin dola^matari, ucaret vc karh ka-

zanclar icin koikusuz ve lehlikcsizcc scyahal cl-

meleri, dimyada sagladiklari Usttinlttk ve buna
kar$i Cenab-i Hakk'in kendilerine miihlet ver-

mesi s,ck)inde icfsir edilmis.ur.}

5. Onlardan 6nce Nuh kavmi ve bun-

lardan sonraki topluluklar da (peygam-
berlerini) cngcllcmcye, her ummet
kendi peygamberini yakalamaya az-

mctmi§ii. BSuli hakkin yerine koymak
icjn miicadelc elmi§lerdi. Bunun uzcri-

nc ben onlan kiskivrak yakaladim. i$ie,

cezalandirmamin nasil oldugunu gor!

(Ayclie. Mekke kafirlerinden Snce gelen. Ad,

Semud ve Lul kavimlcri gibi birtakim millctlerin

inkarlanna, peygamberlcrini yakalayip dldurme

cabalarin a. buna kar§ihk da Cenab-i Hakk'in

inkarcilan hclak cdisjnin. gbrunur iJrneklerine

i$aret edilmektedir. (^unkii inkarcilarin harap

yurtlari ve feci akibelleri bunu gostermekle-

dir.)

6. InkSr cdcnlerin cehennem ehli ol-

duklanna dair Rabbinin scJzii boylece

gcrccklc§ii.

7. Ar§'i yuklenen ve bir de onun cev-

resinde bulunanlar (melekler), Rableri-

ni hamd ile tesbih ederler, O'na iman
ederler. Mtfminlcrin dc bagi§lanmasini

isterler: Ey Rabbimiz! Scnin rahmet ve

ilmin her §cyi ku§aimi§nr. O halde tev-

be eden ve senin yoluna gidenleri bagi§-

la, onlan cehennem azabindan koru!

(derler).

(Ar;i ta$iyanlar, «Hamele-i ar$>» dcnilen me-
leklerdir. Rivayete gfire sayilari doriur. Ancak,
Hakka suresindc (69/17) kiyamcuc bun!arm sa-

yisinin sekiz olacagi bildirilmi^tu*. Ar§in korun-

ma ve tedbirine memur olduklan icin, bu isim

kendilerine meclzen verilmi$lir. Ar§in cevresin-

deki melekler. ar^i lavaf eden meleklerdir. Dc-
vamla ^byle derler:)
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8. Rabbimiz! Onlan da, onlann atala-

nndan, zcvcelerindcn, ncsillerinden iyi

olanlan da kendilerinc vSdcuigin Adn
ccnncllerinc koy. §iiphesiz aziz vc
hakim olan scnsin!

9. Bir de onlan, her lurlii kdtiiliikler-

dcn koru. 0 giin sen kimi kdluliiklcrden

korursan muhakkak ki onu rahmeline

mazhar ctmis olursun. Bu en biiyiik kur-

tulustur.

10. InkSr edenlere §dyle seslenilir:

Allah'in gazabi, sizin kendinizc olan

kdliiliigiiniizden elbeue daha biiyiiklur.

Zira siz imana davct ediliyorsunuz, fa-

kai ink5r ediyorsunuz.

11. Onlar: Rabbimiz, bizi iki defa 61-

diirdiin, iki defa diriluin. Biz de gunah-

lanmizi iliraf cltik, Bir daha (bu ate§-

ten) gikmaya yol var midir? derler.

(Birinci olUm, diinya hayalinin sonunda. ikin-

ci OlQm ise kabirde ilk sorgulama yapildiklan

sonra vuku bulacakur. Buna gore birinci dirilme

kabirde sorgulama icin. ikinci dirilme ise kiya-

meuen sonraki ebedi hayal icindir. Inkarcilann

aio jien cikmak ic;in sorduklari yol ise, er veya

gc( cchcnncmdcn ciki$. Allah'a ilaal cdi$ veya

ickrax dunyaya doniis, carclerini aramalari

linde yorumlanmi^lir.)

12. (Onlara denir ki.) i§te bunun se-

bebi §udur: Tck Allah'a ibadcic ?agnl-

digi zaman inkSr edersiniz. O'na orlak

kojjulunca (bunu) tasdik edersiniz. Ar-

tik hiikiim, yiicelerin yiicesi Allah'in-

dir.

13. Size Syetlerini gdsteren, sizin icjn

gdkten nzik indircn O'dur. Allah'a yd-

nelenden baskasi ibrei almaz.

(Gbstcrilen «aycilcr» ilahi kudrcic dclalci

eden harika cserler ve kcmal yollarim gdsleren

$eylerle; tndirilen WlZlk* da. nzkin sebebi olan

yagmur, gllnc? vc hava ile i/.ah edilmijiir.)

14. Haydi, kSflrlcrin hosuna gilmese

de Allah'a, Allah icjn dindar vc ihlSsh

olarak dua edin!

15. Dereceleri yiiksellcn, Ars'in

sahibi Allah, kavusma guniiylc korkui-

mak igin kullanndan diledigine irade-

siylc ilgili vahyi indirir.

(*< Dereceleri ydkseltcn» tabiri. gSkleti birbiri

tistune kurup yiiksellen, dunyada kullanna yiice

mericbeler veren, cennetlcki yerlerini yiicelten.

meleklerin Ar$'a veya goklerc yliksclmclerini ic-

mtn eden. muminlerin sevap derecelerini yuk-

scllcn seklindc aciklanmi$lir. Ayette gecen

'<ruh-lan maksat Allah'in. kullanndan diledigine

ihsan euigi ilahi vahiydir. «Kavu$ma giinu* ki-

yamei gunildilr. Qiinku o giindc goklerde ve yer-

dekilcr, dncckilcr ve sonrakilcr. abidlc mabud.
zalimlc mazlum, hep orada bulujacaklardir.)

16. O giin onlar (kabirlerinden) mey-
dana gikarlar. Onlann higbir seyi Al-

lah'a gizli kalmaz. Bugun hiikumranlik

kimindir? Kahharolan tek Allah'indir.
(Soran da cevabini veren de AUah'ur.)
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17. Bugiin herkese kazandiginin kar-

§iligi vcrilir. Bugtin haksizlik yoklur.

§uphesiz AUah. hesabi carcabuk gorcn-

dir.

18. Yakla§an gUn hususunda onlan
uyar! Ciinku o onda dehset igindc yut-

kunurkcn yiircklcri agizlanna gelmis.-

tir. ZaJimlerin ne dostu nc dc sozii dinlc-

nir §efaatcisi vardir.

19. Allah, gOzlerin hain baki§ini ve
kalplerin gizlcdigini bilir.

20. Allah, adalctlc hiikmcdcr. O'nu
birakip taptiklan ise, hicbir seye hiik-

medcmczler. §uphesiz Allah, hakkiyla

isjien ve gOrcndir.

21. Onlar, yeryii/.iinde gezip dola§-

madilar mi ki, kcndilerindcn oncekilc-

rin a"kibeiinin nasil oldugunu gflrsiinler!

Onlar, kuvvct vc ycryiiziindeki eserleri

ydniinden bunlardan daha da iistiindii-

ler. BOyleyken Allah onlan giinahlan

yiizundcn yakaladi. Onlan Allah'in ga-

zabindan koniyan da olmadi.

22. Bunun sebebi, peygambcrlcri
kendilcrine apacjk mucizeler getirdik-

leri haldc. inkar elmeleri idi. Allah da
kendilerini tuiup yakalayivcrdi. Dogru-
su O, kuvvcilidir; azabi da pek cetin-

dir.

23. 24. Andolsun ki biz Musa'yi
mucizelcrimiz ve apacjk hiiccede, Fira-

vun, Hainan vc Kanjn'a gdnderdik. On-
lar: Bu, cok yalanci bir sihirbazdir! de-

diler.

25. i§ie o (Musa). larafimizdan ken-

dilerine hakki gelirincc: Onunla bcra-

bcr iman edenlerin ogullanni Oldiiriin,

kadinlan sag birakin! dediler. Ama
kafirlerin tuzagi elbcuc bo§a cikar.

(Bu ki^iden Firavun ve Haman, Kipiilerin

ilen gelenlerindcn Karun da Israilogullarindan-

dir. Daha sonraki ayeilerden dc anla$ilacagi gibi

Onunla berabcr iman edenlerin ogullanru dldil-

run, kadinlarini sag birakin diyen Firavun'dur.

Ona bu fikri verenin de Haman oldugu nvayei
edilmekiedir.)
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26. Firavun: Birakin beni, dedi.

Musa'yi oldiireyim; (Kurtarabilirse)

Rabbine yalvarsin! QiinkQ ben onun, di-

ninizi degi§tircccgindcn, yahut ycryu-

ziinde fesat gikaracagmdan korkuyo-

rum.

(Firavun'un, birakin beni, Musa'yi clldureyim

diyc konusmasi. onun flldtirmekten alikondugu-

nu gostermektedir. Cunku Firavun'a Musa ic.in

bu senin korkatagin bii kimsc degildir. Egcr onu
olduriirsen, halkin kalbine bir ;Uphc sokmus,

olursun. Herkes senin afik delille tartis.maktan

aciz olduguna hilkmcdcr demisjcrdi. Bununla
bcrabcr Firavun'un zikredilcn ifadcsi, kcndisinin

Musa (a.s.)'dan ne derece korkiugunu da g6ster-

mekiedir.)

27. Musa da: Ben, hesap giiniine

inanmayan her kibirliden, benim de
Rabbim, sizin dc Rabbinizc sigindim,

dedi.

28. Firavun ailcsindcn olup, imanint

gizleyen bir miimin adam §tiyle dedi;

Siz bir adami «Rabbim Allah'ur»diyor,

diye oldUrecek misiniz? Halbuki o, size

Rabbinizden apagik mucizclcr gctir-

mi§tir. Egcr o yalanci ise yalani kendisi-

nedir. Egerdogru soyliiyorsa sizi lehdit

ettiginin (azabin), bir kismi olsun gelip

size caiar. §uphesiz Allah, haddi a§an,

yalanci kimseyi dogru yola erisnrmez.

(Firavun'un lilesinden imanini gizleyen bu
ki§inin. Firavun'un amcazadesi oldugu sbylcn-

mi$, ismi hakkinda da ihiilaf edilmi$tir. Firavun

ailesinden inanmis, ki§i sSzlerine $byle devam ei-

29. Ey kavmim! Bugiin, yeryiiziine

hakim kimsclcr olarak hiikumranlik si-

zindir. Ama Allah'in azabi bizc gelip c,a-

tarsa, kim bize yardim eder? Firavun:

Ben size kendi gtirusumu soyluyorum
vc yinc size ancak dogru yolu gdsieri-

yorum dedi.

30, 31. iman elmis, olan dedi ki: «Ey
kavmim! Dogrusu ben sizin igin, Nuh
kavminin, Ad, Semud ve onlardan son-

ra gelenlerin durumu gibi, (peygamber-
leri yalanlayan) topluluklann basjan-

na gclen bir §kibeuen korkuyorum. Al-

lah, kullanna bir zulum dileyecek degil-

dir.

»

32, 33. «Ey kavmim! Gcrcekten sizin

igin o bagnsjp cagn§ma gununden, ar-

kaniza dtiniip kagacagimz giinden kor-

kuyorum. Sizi Allah'ian (O'nun azabin-

dan) kunaracak kimse yoktur. Allah

kimi sapnnrsa, artik onu dogru yola ile-

tecek de yokiur.»



Cliz: 24. Sure: 40 GAFIR (MO'MIN)SURESI 471

34. Andolsun ki, (Musa'dan) once
Yusuf da size acik dclillcr getirmi§ti vc

onun size gelirdigi seyler hakkinda sup-

he edip durmujjlunuz. Nihayci o vcfat

edince «AUah ondan sonra peygamber
gondermez» dediniz. i§te Allah o a§m
giden §uphccilcri boyle sapunr.

(Ba/.i mllfcssirler «Buradaki Yusufian mak-
sai, Hz. Yusuf un tnrunu Yusuf b. Efraim'dir* de-

misjcrsc dc Yusuf b. Ya'kup'dur diyen rivayci

daha kuvvclli gdrillmektedir.)

35. Kendilcrine gclmis, hicbir dclil ol-

madigi haldc Allah'in ayetleri hakkinda

mucadele edenler gerek Allah yaninda,

gerckse iman edenler yaninda btiyuk bir

nefretle karsUanir. Allah, buyiikluk las-

layan her zorbanin kalbini i§(e boyle

muhurlcr.

36, 37. Firavun: Ey H5m5n, bana
yiiksck bir kulc yap; belki yollara, gOk-

lerin yollanna eri§irim de Musa'nin
Tannsi'm goriiriim! Dogrusu ben onu,

yalanci saniyorum. dedi. BOylece Fira-

vun'a, yapugi kblii is, suslii gdstcrildi vc

yoldan sapUntdi, Firavun'un tuzagi ta-

mamcn bo§a ciku.

38. O iman eden kimse: Ey kavmim!
dedi, siz bana uyun, sizi dogru yola go-

turecegim.

39. Ey kavmim! §uphesiz bu dunya
hayau, gcgici bir cglcnccdir. Ama
ahiret, genjektcn kalinacak yuntur.

40. Kim bir koiuluk i§lcrsc, onun ka-

dar ceza goriir. Kim de kadin veya er-

kek, miimin olarak faydali bir is yaparsa

i§ie onlar, cennete girecekler. orada on-

lara hesapsiz nzik verileccktir.
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41. Ey kavmim! Nedirbu hal? Ben si-

zi kurtulus_a t;aginyorum, siz beni alc§c

c.aginyorsunuz.

42. Siz beni, Allah'i inkSr eimcye vc
hit; tanimadigim nesneleri O'na ortak

ko§maya ^aginyorsunuz. Ben ise sizi,

azTz ve 90k bagisjayan Allah 'j davet

ediyorum.

43. Gercek su ki, sizin beni davct ctli-

giniz scyin diinyada da ahirertc dc dave-

te deger bir tarafi yokiur. Donu§iimuz
Allah'adir, a§in gidenlcrde aie§ ehlinin

kendileridir.

44. Size sOylediklcrimi yakinda ha-

tirlayacaksiniz. Ben i§imi Allah'a hava-

le ediyorum. §iiphesiz Allah, kullanni

gok iyi gorendir.

45. Nihayct Allah, onlann kurduklan
tuzakJann k6tuliiklerinden bu zaii ko-

rudu, Firavun'un kavmini ise kotii azap

ku§ativerdi.

46. Onlar sabah ak§am o atc§c soku-

lurlar. Kiyamelin kopacagi giin de: Fi-

ravun ailesini azabin en gciininc sokun
(denilecek)f

(Kabir azabirun gcr^ck olduguna bu ayeilc dc
isiidlal edilmi$tir.)

47. (Kdftrler) ate$in igindc birbirlc-

riyle (jekisjrlerken zayif olanlar, o bii-

yukliik taslayanlara: Biz size uymu§-
luk. §imdi atcsjn birazini bizdcn savabi-

lir misiniz? dcrlcr.

48. O buyukliik laslayanlar ise: Dog-
rusu hepimiz bunun igindcyiz. §uphc
yok ki Allah kullan arasinda verecegi

nukmii verdi, derler.

(Allah'ui verecegi hOkum, murriinlcri cenne-

te. kafirleri de cehenneme sokmasiyla ilgili hu-

kumdiir.)

49. ALe§ie bulunanlar cehcnnem bck-

gilerine: Rabbinize dua edin, bizden. bir

giin olsun azabi hafiflclsin! diye-

cekler.
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50. (Bekgiter:) Size peygamberleri-

niz agik agik dcliller geiirmediler mi?
derler. OnJar da: Gctirdiler. cevabini

vcrirler. (Bekgiler ise): O haJde kendi-

niz yalvann, derler. Halbuki kSfirlerin

yalvarmasi bosunadir.

(Bck^tlcr, «Kendiniz yalvarm derken» kafir-

lere ^efaal elmeyeceklerim ifadc clmekiedir-

lcr.)

51. §uphcsiz peygamberlerimize ve
iman edenlere, hem diinya hayatinda,
hem §ahiilerin §ahi(lik cdccekleri giin-

dc yardim ederiz.

(Sahiller. mcleklerdir. QUnkU melcklcr. pcy
gamberlehn ahkami icblig cuiklerinc, kafirlerin

ise bunlari yalanladiklarina $ahillik edecekler-

dir. Ayrica insanlara $chadel cdccck olan mclck-

ler. pcygamberler ve muminler. $ahulerden sa-

yilmiijlardir.)

52. O gun zalimlere, oziir dilemeleri

hicbir fayda saglamaz. Artik lSnct dc

onlanndir, koiii yurt da onlanndir!

53, 54. Andolsun ki biz Musa'ya hida-

yeli verdik ve Israilogullanna, akil

sahipleri icin birogiit ve dogruluk reh-

beri olan Kilab'i miras birakuk.

55. (Resuliim!) §imdi sen sabrct.

Ciinkii Allah'in v3di gergektir. Giinahj-

nin bagislanmasini istc. Aksam-sabah
Rabbini hamd ile lesbih et.

(Allah'in vadi dosilanni mu/.affer kilmasi bi-

9immde yorumlanmi$ur. Firavun'un kar$isinda

Musa'nin durumu bunun delilidir. Hz. Peygam-
ber'in sabah-ak$am hamd vc lesbihi, ayni /.aman-

da ummeie birakilan bir sunneiiir.)

Rivayei edildigine gore bir lakim yahudilcr

Rcsulullah (s.a.)a gelerek "Ahir zamanda Dec-
cal bi/.im ifimizden gelecek ve olacaklar i$le o
/.aman olacak!» dediler. Bunun uzerinc a^agida-

ki ayei nazil oldu.)

56. Kendiicrinc gelmis kesin bir delil

olmaksizin, Allah'in Syeilcri hakkmda
miinakasa edenler var ya, hi5 suphc yok
ki, onlann kalplerinde, asla yciiscmc-

yecckleri bir biiyiikluk hevesinden ba§-

ka bir sey yokiur. Sen Allah'a sigin.

Kuskusuz O, isilen ve gorendir.

57. Elbeue goklerin ve yerin yaratil-

masi. insanlarin yaraiilmasindan daha
biiyuk bir seydir. Fakai insanlann gogu
bilmczler.

58. Korle gorcn, inanip iyi amellerde
bulunanla koluliik yapan bir olmaz. Nc
kadar az dusiinuyorsunuz!
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59. Kiyamct giinu mutlaka gelecck-

lir, bunda hie. §iiphe yoktur. Fakal insan-

lann cogu buna inanmazlar.

(Dilnya insanlar icin bir imtihan yeri oldugu-

na, insanlar da birlakim gorcvlcrlc yukiimlu lu-

lulduguna gfire bunun muhakemc vc muhasebc-

si it m ikinci bir hayat zorunlu gbrunmektedir

Uslelik su cvrenin bir baslangici oldugu gibi el-

betie bir de sonu vardir. Cliim gerccgi karjisinda

diinyanin, insanlara ait asil karargah olmadigi da

g6/.lcr onundedir. Yaratili^ vc olum her an ick-

rarlanarak gercekle^tigi gibi kiyamct vc ahirctdc

mutlaka gerceklcs,ecektir. Kiyaniet bu hayaiin

sona ermesi. ahiret de ikinci hayatin ismidir)

60. Rabbiniz §6ylc buyurdu: Bana
dua edin, kabul cdeyim. Qtinkii bana
ibadeti birakip buyukluk taslayanlar

a§agilanarak cchenncmc gircccklerdir.

61. lginde dinlenesiniz diye geccyi,

gOrmeniz igin de giinduzii yaraian Al-

lah'tir. §uphcsiz Allah, insanlara kar§»

lutuflcSrdir. Fakat insantann cogu §uk-

retmezler.

62. i§tc O, her §cyin yaraticisi olan

Rabbiniz Allah'dtr. O'ndan ba§ka lann

yoktur. O halde nasil olup da dOndiiru-

liiyorsunuz!

63. Allah'in Sycilcrini inatla inkSr

edenler i§ie (haktan) bflyle dOndurii-

ttr.

64. Yeri sizin igin ycrlesjm alaru, g6-

gii de bir bina kilan, size $ekil verip de

§cklinizi giizel yapan ve sizi temiz be-

sinlcrle nziklandiran AJlah'nr. i§te Al-

lah, sizin Rabbinizdir. Alcmlerin Rabbi

Allah, yiicelerden yucedir.

65. 0 daima diridir; O'ndan ba§ka

higbir lann yoktur. O halde dinde ihlash

ve samimi kisjler olarak O'na dua cdin.

Her liirlii 6vgti Slemlerin Rabbi Allah'a

mahsustur.

66. (Resulum)f De ki: Bana Rabbim-
den apacik deli Her gclincc, sizin Allah'i

birakip o lapliklanniza kulluk etmem
bana yasaklandi vc bana alcmlerin

Rabbine leslim olmam cmredildi.
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67. Sizi topraktan, sonra mcniden,
sonra alakadan (a$ilanmi$ yumurta-
dan) yaratan sonra bebek olarak gika-

ran, sonra sizi giiclii kuvvetli bir caga
erismcniz, sonra da ihtiyarlamaniz -ki

icinizden daha tincc vcfat edcnler de
vardir- ve belli birvakte ula^mamz igin

sizi yasaian O'dur. Umulurki dtisQniir-

siinuz.

(Ayetle, ilk iroan Adcm (as.)'in lopraktan ya-

raiildigina i$arei edildikten sonra. insanin aria

rahminden ihtiyarligina kadar fetflH safhalan
tasvir ediliyor.)

68. 0, hem dirilien hem de fJIdiiren-

dir. O, herhangi bir i§in olmasim diledi-

gi zaman yalniz «01!» der, o da oluvc-

rir.

69. Allah'in ayetlcri hakkinda larti-

sanlara bakmadin mi? Nasil dondiirtilii-

yorlar (onu tasdike yana§nuyorlar)!

70. Onlar, Kitab'i ve peygamberleri-
mize gbnderdiklerimizi yalanlayanlar-

dir. Onlar yakinda (gergegi) anlaya-

caklar!

71. 72. Boyunlannda demir halkalar

ve zincirleroldugu halde, sicak suya sii-

riiklcncceklcr, sonra da aie§ie yakila-

caklardir.

73, 74. Sonra onlara: Allah'i birakip

da ko§iugunuz onaklar ncrcdedir? de-

nilecek. Onlar da: Bizden uzaklasular,

zatcn biz onceleri hi^bir seye lapmiyor-
duk, diyecekler. i§le Allah kaTirleri

boyle sasmir.

(Mu$riklere soruldugunda. tapuklan puilarini

inkar ciliklen anla^ilmakladir. Ancak Cenab-i
Hak lapiiklarmi kar$ilarina dikincc §a§inp kala-

caklardir.)

75. Bu, sizin ycryuzunde haksiz ola-

rak sjmarmanizdan ve a§in dcrccede sc-

vinip boburlcnmenizden diurudiir.

76. Icjnde ebedf kalmak iizere cehen-

nemin kapilanndan girin! Kibirlencnlc-

rin dbniip gideceklcri yer ne cirkindir!

77. Onun icin (Resulum), sen sabret!

§iiphesiz Allah'in vadi gerceklir. Onla-
ra soz vcrdigimiz azabin bir kismim ya
sana gosieririz, yahui seni daha once vc-

fat ettiririz. Nasil olsa onlar bize dbne-
ceklerdir.
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78. Andolsun, sendcn once de pcy-

gambcrler gonderdik. Onlardan sana

kissalanni anlatugimiz kimsclcrdc var,

durumlanni sana bildirmedigimiz kim-

setcr de var. Higbir peygambcr Allah'in

i/ni olmaksizin hcrhangi bir aycii kcn-

diligindcn gciircmcz. Allah'in cmri gc-

lince de hak uygulanir vc o zaman baiili

sccenler hiisrana ugrayacaklardir,

(Gbnderilen peygambcrlenn sayisini Al

lah'ian ba^kasinin bilcmcyecegi muhakkak ol-

makla bcrabcr. tcfsirlcrde, yuce Allah'in

124.000 peygambcr gonderdigi rivayct cdilmck-

icdir.

Kur'arw Kcrim'de hunlardan sadecc 25 tane-

sinin isimleri /ikredtlmekie, hayailaxi vc Al

lah'in cmirlerini icblig hususunda vcrdikleri mii-

cadelelerdcn bahsedilmcktcdir.

Aycl-i kerimedc aynca, peygambcrlcrin ken-

diliklerindcn oriaya cikmadiklan, geiirdiklcri

mucizelcri dc Allah'in emri ve izni ile geiirdiklcri

ifadc cdilmekicdir.)

79. Allah, kiminc binesiniz, kimini

yiyesiniz diye sizin icjn hayvanlan ya-

ratandir.

80. Onlarda sizin icjn daha nice fay-

dalar vardir. Gonullcrinizdcki bir ar/u-

ya, onlara bincrck ula§irsiniz. Onlann

ve gemilerin iistundc tasjmrsiniz.

81. Allah size ayctlcrini gostcriyor.

$imdi, Allah'in Sycilerindcn hangisini

inkiir edersiniz?

82. Onlar yeryUziindc gezip dola§ma-

dilar mi ki, kendilcrindcn bncckilcrin

sonu nasil olmu§tur, gorsiinlcr! Onccki-

lcr bunlardan daha coktu, kuvvelec vc

yeryiizundeki cscrlcri bakimindan da

daha saglam idiler. Fakat kazandiklan

§eyler onlara asla fayda vermcmi§iir.

83. Pcygambcrlcri onlara apacik bil-

gilergciirince, onlar kendilcrindc bulu-

nan (be$eri) bilgiye giivcndiler (onu

alaya aldtlar). Alaya aldiklan sey ken-

dilcrini boguvcrdi.

84. Anik o cciin azabimizi gorduklcri

zaman: Allah'a inandik vc O'na ortak

ko§tugumuz §eylcri inkarcttik, derler.

85. Fakal azabimizi gordiikleri za-

man imanlan kcndilcrinc bir fayda vcr-

mcyecckiir. Allah'in kullan hakkinda

siircgclcn adcli budur. I§ic o zaman
kafirlcr husrana ugrayacaklardir.
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(41)

KIRKBIRINCI SURE
FUSSILET

Adim. 3. ayetie gecen «fuss>lcl» kelimcsin-

den almi$tir. Sccdc, Ha, Mim ve Mcsabih adlart

ile de anilan bu sure. Mckkc'de inmi§lir 54 ayd-
lir.

BismiUShirrahminirTahim

1. H1 Mftn.

2. (Kur'an) rahmSn vc rahim olan

Allah katindan indirilmi§iir.

3. (Bu,) bilen bir kavim icin, ayederi

Arapca okunarak acjklanmis, bir kiiap-

li r.

4. Bu kilap mujdelcyici ve uyancidir.

Fakal onlann cogu yOz ^evirdi. Anik
dinlcmezlcr.

(3. ayeiie gecen »fussilei» (a^iklanmisnr) kc-

limcsi §u sekillcrdc i/ah edilmi^lir: a) Kur'an'in

hiikiimlcri, kissalari. mcv izclcri acikca bcyan
buyurulmu$lur. b) Lafii itibariyle fasilalari. su-

rekrin evvel ve ahulcri ayirdedilmi$iir. e) Ma-
nasi itibariyle vaadlcri. tchdiileri. kissalari, hii-

kiimlcri, misallcn. ogullcri ... ayri ayn bclirlilc-

rck aqikliga kavu$turu)mu$iur.)

5. Vc dcdiler ki: Bizi gagirdigin §eye
kanji kalplcrimiz kapahdir. Kulaklan-
mizda da bir agirhk vardir. Bizimle se-

nin aranda bir pcrdc bulunmaktadir.
Onun icin sen (istedigini) yap. biz de
yapmaktayiz!

(Kurcy§. bu sb/lcriyle Kur'an i dinlemcklcn
kacinarak. H/ Pcygambcr'lc aralarindaki din ih-

tilifini aciga vuruyor ve Allah'in Resulli Kur'an

okuyup Allah'a cagirdigi /.aman kcndisiylc alay

ediyordu.)

6. Dc ki: Ben de ancak sizin gibi bir

insanim. Bana ilShimzin bir iek IlSh ol-

dugu vahy olunuyor. Anik O'na yone-

lin. O'ndan magfirci dilcyin. Orxak ko-

§anlann vay halinc!

(«Allah'a ybnelme» iman, iiaau levhtd, ibadct

ve ihlisla mumkiindur Ayru zamanda, s,eytanin

lelkinlerinc uymamak. Allah'i birakip ba$ka dnsl

vc uydurma scfaalcilar cdinmcmck, Allah'a yb-

nclmenin icmcl $arllandir.)

7. Onlar zckSu vcrmc/.ler; ahireti

inkar edcnlcr dc onlardir.

8. §iiphcsiz iman cdip iyi i§ yapanlar

icin lukenmeyen bir miikSfat vardir.

9. Dc ki: Gcrcektcn siz, yen iki gunde
yaraiani inkar cdip O'na ortaklar mi ko-

§uyorsunuz? O, Slcmlerin Rabbidir.

10. O, yeryuzune sabit daglar ycrlc§-

tirdi Orada berekcller yaram vc orada
tarn don gunde isicyenlcr icin fark go-

zetmcden gidalar lakdir cili.

1 1. Sonra duman halinde olan goge
ydncldi, ona ve yerkureye: isieyerek ve-

ya istcmcycrck, gclin! dedi. ikisi de «is-

icycrek gcldik» dcdiler.

(Cenab-i Hakk'in «ycr vc gbkicn isicdigi*. her

ikisimn dc kendilcrine yiiklenen gbrevlerin ge-
rcgini ycrine gciirmcleridir.)
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12. BOylccc onlan, iki giinde ycdi

gok olaraic yaratu ve her gOge gfcrcvini

vahyeui. Vc biz, yakin semayi kandil-

lcrlc donaitik, bozulmaktan da koru-

duk. I§tc bu, aziz, alim Allah'in lakdiri-

dir.

(Her gdgc gorevinin valiycdilmcsi, melckle-
rin. yiklizlann ve digcr gdk cisimlcnnin. yaraul-

mak sureiiyle her birinc i$lcrinin bildirilmcsi-

dir.)

13. Eger onlar yiiz ccvirirlcrsc de ki:

i§ie sizi Ad vc Scmud'un ba§ina gelcn
kasirgaya benzer bir kasirgaya kar§i

uyanyorum!

14. Pcygambcrler onlara: Onlcrindcn
ve arkalanndan gclcrck Allah'tan bas-

kasina kulluk ctmeyin, dcdiklcri za-

man, «Rabbimiz dilcseydi elbetic mc-
lckler indirirdi. Onun icin biz sizinlc

gondcrilcn scyleri inkflr ediyoruz» dc-
mislerdi.

(Hu kavunlere her devirdc peygamberler gfin-

dcrildigi vc pcygamberlerin on!aria yakindan il-

gilcndigi anlas,ilmakladir.)

15. Ad kavmine gelince. ycryuzunde
haksiz ycrc biiyukluk lasladilar ve: Biz-

den daha kuvveili kim var? dcdilcr. On-
lar kendilerini yaratan Allah'in, onlar-

dan daha kuvveili oldugunu gormcdilcr

mi? Onlar bizim Syetlcrimizi (mucize-
lerimizi) inkar ediyorlardi.

16. Bundan dolayi biz dc onlara dun-
ya hayatinda zillct a/abim lamrmak icin

o ugursuz giinlerde soguk bir riizgar

gdndcrdik. Ahirci azabi elbette daha
gok rtisvay edicidir. Onlara yardim da

edilmcz.

("Ugursuz gun!er» gondenlen §iddcili firiina-

nin ardi ajasi kesilmcdcn devam etiigi ve bu yiiz-

den kavmin hclak oldugu gunlerdir. Yoksa biz-

zai gunlerin kendisindc ugursu/luk diye bir sey
yoktur.)

17. Semud'a gelince onlara dogru yo-

lu gosicrdik, ama onlar koTlugii dogru
yola tcrcih etliler. Bdylece yapmakta ol-

duklan koiuliikler yiizunden alcahici

azabin yildinmi onlan garpu.

18. inananlan kunardik. Onlar (Al-

lah'tan) korkuyorlardi.

19. Allah'in dusmanlan, aiese siirul-

mck iizcre toplandiklan giin, hepsi bir

araya gctirilirlcr.

20. Nihayet oraya gcldikleri zaman
kulaklan, gbzlcri vc dcrileri, i§ledikleri

scyc karsi onlann alcyhine §ahitlik ede-

ccktir.
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21. Derilerine: Nigin alcyhimizc §a-

hiilik cttiniz? derler. Onlar da: Her seyi

konu§luran Allah, bizi dc konu§turdu.

ilk defa sizi o yaratrmsnr. Yinc O'na
dondiiriiliiyorsunuz, derler.

22. Siz ne kulaklannizm, nc gozlcri-

nizin, nc dc dcrilcrinizin aleyhinize $a-

hillik elmesinden sakinmiyordunuz,
yapuklannizdan cogunu Allah'in bil-

meyece|ini saniyordunuz.

23. Rabbiniz hakkinda beslediginiz

zan var ya, i§le sizi o mahvetti vc ziyana

ugrayanlardan oldunuz.

24. §imdi cger dayanabilirlerse, on-
lann yen atestir. Vc egcr (tekrar dtinya-

ya doniip Allah'i) hosnut elmek isterler-

se, mcmnun cdilccck dcgillerdir.

25. Biz onlara binakim arkada§lar

musallal ctiik de onlar onlerinde ve ar-

kalannda nc varsa hepsini bunlara siislii

goslerdilcr. Kcndilcrindcn Once gclip

gecjnis, olan cinlcr ve insanlar igin (uy-

gulanan) azap onlara da gcrckli olmu§-
tur. Kuskusuz onlar hiisrana diiscnler-

di.

(Koiii arkadasjarin inanmayanlara siislii g6s-
terdikleri sey. dunya isjendir. £Unkil diinyanm
yalruz maddi menfaal vc nefsaru islckJcre uygun
larafuu gOrtirlcr vc sadece onu isicrlcr. Ahirci 13

lcrini dc arkalarina aurlar Dirilme ve hesabi

mkai eimekle rahau kavu$acaklarini lelkin

cdcrlcr.)

26. lnkar edcnlcr: Bu Kur'an'i dinlc-

meyin, okunurken gtiruliii yapin. Umu-
lur ki basunrsiniz, dcdilcr.

27. O inkar cdcnlcrc sjddcili bir azabi

laiiiracagiz vc onlan yapuklanmn cn
koiusuylc cczalandiracagiz.

28. Isle bu
t
Allah du§manlannm ce-

zasi, atc§iir. Ayctlcrimizi inkSretmele-

rinden dolayi, orada onlara ceza olarak

cbcdf kalacaklan yun (cehennem) var-

dir.

29. KSfirler cchcnncmdc: Rabbimiz!
Cinlerden ve insanlardan bizi saptiran-

lan bize gdsterde a§agilanmi§lardan ol-

sunlar diyc onlan ayaklanmmn altina

alalim! diyecekler.
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30. §iiphesiz, Rabbimiz Allah'tir dc-

yip, sonra dosdogru yolda yilruyenlcrin

tizerine melekler iner. Onlara: Korkma-
yin, Uzulmeyin, size vSdoIunan ccnnct-

le sevinin! derlcr.

(Melekler. ayeiie vasiflan belirtilen mUmin-
lerc. zikredilen mujdeleri Slum sirasinda vcrc-

ceklcrdir. Dosdogru yolda yiiriimek, imanda sc-

batur. Bunu Hz. Ebu Bekir. sbz ve davrani$la

dttzgiln olmak; Hz. Omcr miinafiklik cimemck;
Hz. Osman, amelde ihlash olmak, Hz. Ali. farv-

lan eda $cklinde yorumlamisjardir. Melcklcrin,
«korkmayirtiz» mujdesi, dllim sonrasi vc ge^mis.

amellerlc llgUidir. «Tasalanmayiniz» diyc muj-
deleri ise, geride birakilan cvliii ve aile ile ilgili-

dir.)

31, 32. Biz diinya hayaunda da,

ahircuc dc sizin dosilanmziz. Gafur ve

rahim olan Allah'in ikrami olarak orada

sizin igin canlannizin gekligi her §cy
var ve istediginiz her sey orada sizin

is m hazirdir.

33. (insanlart) Allah'a cagiran, iyi i§

yapan ve «Ben muslumanlardanim» di-

ycndcn kimin sozii daha giizeldir?

i Ayeue vasiflari uilatilan zal. Rcsulullah
(s.a.)'dir. Bazilanna gdre aycl muezzinlcr hak-

kmdfl nazil olmu$iur. Allah 'in davetine uyan vc

insanlari da uymaya davet eden hcrkcsin dc bu
vasfui sahibi olacagi bclirulmi^iir.)

34. iyilikle kbluluk bir olmaz. Sen
(kdtulugu) en guzel bir sekilde onle. O
/.am an seninle arasinda du§manlik bu-

lunan kimse, sanki candan bir dosi
olur.

(KotUluk. cn guzel haslet ne ise onunla onlc-

nir. Mesela gazaba sabir, bilgisizligc hilim. kdiil-

luge af ile kar$ihk vcrilir.)

35. Buna (bu giizel da\rani§a) ancak
sabredcnler kavu§turulur; buna ancak
(hayirdan) bilyuk nasibi olan kimse ka-

vu§turulur.

($eytandan gelen kdlil dQs.unce, seylanin in-

sam guzel luium vc davrani^lardan u/.akla$tir-

mak i?in verdigi vesvesedir.)

36. Egcr scytandan gelen k6tii bir dii-

§iince seni diinecek olursa, hemcn Al-

lah'a sigin. Ciinkii O, isken, bilendir.

37. Gece ve giindiiz, giinc$ vc ay
O'nun ayeilerindendir. Egcr Allah'a

ibadet ctmck isiiyorsaruz, giinese de aya

da secde elmeyin. Onlan yaraian Al-

lah'a secde edin!

38. Egcr insanlar biiyukluk laslarlar-

sa (bilsinler ki) Rabbinin yaninda bulu-

nan (melekler) nig usanmadan, gece
giindiiz O'nu lesbih edcrlcr.
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39. Scnin yeryiizunii kupkuru gtir-

mcn dc Allah'in Syctlcrindendir. Biz
onun iizcrinc suyu indirdigimiz zaman,
harekeie gecip kabanr. Ona can vcrcn,

elbene oluleri de diriltir. O, her seye ka-

di rdir.

40. Ayellcrimiz hakkinda dogruluk-

tan aynhp cgriligc sapanlar bize gizli

kalmaz. O halde, alexin icine aulan mi
daha iyidir, yoksa kiyamct giinii giiven-

1c gclcn mi? Dilediginizi yapin! Ku§ku-
suz O, yapuklanmzi gOrmcktcdir.

(Ayeiler hakkinda, dogruluklan aynlip cgrili-

ge sapma hususu, dogruyu kdtulemc. lahrife yd-
icnmc.baul levillere kalki<jma ve manasiz larti;-

malara gin$me $eklinde yorumlanm^iir.)

41. Kcndilcrinc Kitap geldiginde onu
inkSr cdcnler (fiiphesiz bunun sonucu-
na katlanacaklardir). Halbuki o, e§siz

bir kiiaptir.

42. Ona oniinden de ardindan da b§Ul

gelemez. O, hikmct sahibi, 90k ovulen
Allah'tan indirilmi$iir.

43. (Resuliim!) Sana sbylcncn, sen-

den onceki peygamberlere soylcnmis,

olandan baska bir scy dcgildir. Elbctte

ki senin Rabbin, hem magfiret sahibi

hem dc aci bir azap sahibidir.

44. Egcr biz onu, yabanci dilden bir

Kur'an kilsaydik, diycccklcrdi ki: Ayci-

lcri tafsilaili §ckildc agiklanmali degil

miydi? Arab'a yabanci dilden (kitap)

olurmu? De ki: O, inananlarigindogru

yolu gostcrcn bir kilavuzdur ve $ifadir.

Inanmayanlara gelince, onlann kulak-

lannda bir agirhk vardir ve Kur'an onla-

ra kapalidir. (Sanki) onlara uzak bir

yerden baginhyor (da Kur'an'da ne
soylendigini anlamiyorlar.)

45. Andolsun biz Musa'ya Kitab'i

vcrdik, onda da aynliga du§uldu. Eger
Rabbinden bir sbz gcymi§ olmasaydi,

aralannda dcrhal hiikmedilirdi (ifieri

bitirilirdi ^.Onlar Kur'an hakkinda dc-

rin bir s.iiphc icjndcdirler.

(Ge$mi$ sbzden maksat. hesabm ve cczanin

kiyamct gilniinc kadar lehir edilmi§ olmasidir.

Bu sdzden dolayi Kilap'ia aynliga dii;enler Ki-

iab'i yalanlayanlar diinyada helak olmu$ ve aza-

ba ugraiilmiflardir.)

46. Kim iyi bir is. yaparsa, bu kendi le-

hincdir. Kim dc kotiiluk yaparsa aleyhi-

ncdir. Rabbin kullara zulmedici degil-

dir.
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47. Kiyamct guniinun bilgisi, O'na
havale edilir. O'nun bilgisi di§inda hig-

birmcyve (gekirdegi) kabugunu yanp
cikamaz, higbir di§i gebe kalmaz vc do-

gurmaz. Allah onJara: Ortaklanm nere-

dc! diyc seslcndigi gun: Buna dair biz-

den hicbir§ahii olmadigini sana arzede-

riz, derlcr.

48. Brjylece onceden yalvanp dur-

duktan onlardan uzakla$mi!jlir. Kcndi-

lerinin kagacak yerlcri olmadigini anla-

mis.lardir.

49. insan hayir istemckicn usanmaz.

Fakat kendisine bir kOtiiluk dokunursa

hemen iimitsizligc dii§cr, iizultivcrir.

(lnsanin isledigi hayir; mal. sihhal. tcfah gibi

diinyalik arzulardir. §cr isc; fakirlik, mihncl vc

sikiniidir.)

50. Andolsun ki, kendisine dokunan
bir zarardan sonra biz ona bir rahmet

tatnnrsak: Bu, benim hakkimdir, kiya-

meiin kopacagmi sanmiyorum, Rabbi-

mc d6ndiirulmus, olsam bile muhakkak
O'nun kannda benim icin daha giizcl

$eyler vardir, der. Biz, inkSr edenlere

yaptiklanni mutlaka habcr vcrcccgiz ve

muhakkak onlara agir azaptan laturaca-

51. insana bir nimet verdigimiz za-

man (bizden) yiiz gevirir ve yan cizer.

Fakat ona bir §er dokundugu raman da
yalvanp durur.

52. Dc ki: Ne dersiniz, egcr o
(Kur'an), Allah tarafindan isc siz dc
onu inkSr etmi§seniz o zaman (haktan)

uzak bir aynhga diisenden daha sapik

kim vardir?

53. InsanJara ufuklarda ve kendi ne-

fislcrindc Syctlcrimizi gOstcrcccgiz ki

onun (Kuran'tn) gercck oldugu, onlara

iyice belli olsun. Rabhinin her §eyc §a-

hit olmasi. yetmez mi?

(Ayciicki «ufuklai» kclimcsindcn insaru ccv-

releyen di ^ alemi. «kendi nefisleri» ifadesinden

dc insanin kendi biyolojik ve ruhi yapisini anJa-

mak mumkundiir. Buna gore ayetin manasi. «Biz
imana gerek kendisini ^cvrclcycn di$ alemde.

gcrcksc biz/al kendi madd? ve riihi yapismda bu-

lunan vc bizim varhgimizi vc gUcUmilzUn :nu-

kemmelligini ishallayan delilleri g6slcrcecgi/.»

demck olur ki, gerccklcn. mutasavvinann «bu-

yilk alem" ve "ku^uk alem» dedikleri bu iki

alcmle ilgili olarak Umin icsbil eitigi akillaia dur-

gunluk veren bilgilcr, Allah'in varhgina ve giicu-

niln sonsuzluguna dair flnemli deliller orlaya

koymakladir.)

54. Dikkal edin; onlar, Rablerine ka-

vu§ma konusunda §uphe icindediricr.

Bilcsiniz ki O, her§eyi (ilmiyte) ku§ai-

mi§tir.
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Mekke'de nazil olan bu sure 53 ayetiir. Yalniz

23-26. aycllcri Mcdinc'dc inmi$lir. Adini 38.

ayelle ge^en ve mii sluman Iarm. ijjlerini aralann-

da dam$ma ile yapmalarimn gcregini bildiTcn

§ura kclimesinden almi$Ur.

B ism illShin-ahm SnirrahTm

1,2. HS. Mim. Ayn. Sin. Kaf.

3. Aziz ve hakim olan Allah, sana ve

senden Oncckilcrc i§tc boyle vahyedcr.

(Cenab-i Hak Kur'an-i Kerim'de acikladigi

hususlarm ttzunU daha dnceki kiiaplarda da bil-

dirmi$iir, Ozellikle Ha, Mim ve Ayn. Sin. Kafgi-

bi kesik harfler rumuz vc sir nlarak biilun pcy-

gambcrlcre vahycdilmi^iir.)

4. Goklcrdc vc ycrdc nc varsa hepsi

O'nundur. O yuccdir, uludur.

5. Neredeyse yukanlanndan gOkler

c.atlayacak! Meleklcr dc Rablcrini

namd lie lesbih cdiyorlarve yerdekiler

icjn magfirct diliyorlar. lyi bilin ki Al-

lah c,ok bagisjayan, t;ok csirgcyendir.

(«Gdklerin usilerinden ^allamasi", Allah'in

azamciinden vc $ammn yiiceliginden dolayi-

dir.)

6. Allah'ian baska dosilar edinenleri

Allah daima gozeilcmekiedir. Sen onla-

ra vckil dcgilsin,

(Ayctic Hz. Pcygamberin vazifesinin sadecc

leblig oldugu ifadc edilmi$iir.)

7. §ehirlcrin anasi (olan Mekke'de)
ve onun gevresinde bulunanlan uyar-

man ve asla suphc olmayan toplanma
gunuylc onlan korkuiman ic.in, sana
boyle Arap^a bir Kur'an vahycllik. (In-

sanlann) bir bolumii ecnnctie, bir bo-

lumii dc c^lgin alevli cchcnncmdcdir.

(Kur'an Mckkc halkina vc ycryU/Undcki bii-

lun insanlara indirilnii$iir. Mckkc, icinde Kane
vc Makanvi Ibrahim bulundugu icin. §ani bilyilk

bir $ehirdir. Ayelle ktyameiin korkunc^ durumu
vc insanlann ccnneilikler vc cehennemlikler

olarak ikiyc ayrilacaklari a^iklanmi^iir.)

8. Allah dilcscydi onlan birick millet

yapardi. Fakat O, diledigini rahmetine

kavu§lurun zalimlcrin ise higbir dostu

ve yardimcisi yokiur.

(Ayri dinlcrdcki bulUn insanlar Islam dinine

gircbilirlerdi. Ama hidayei ve dalalel ilahi irade-

yc baglidir. Bununla birlikic inkarla kendilcrine

zulmedenlcr azaplan hi^bir $ekilde kurtulama-
yacaklardir.)

9. Yoksa onlar Allah'ian baska dosi-

lar mi cdindilcr? Halbuki dosi yalniz

Allah'nr. O olulcri diriliir, her §eyc ka-

di rdir.

10. Aynliga du§lugunuz herhangi bir

scyde hukum vennck, Allah'a mahsus-
lur. I§ie, bu Allah, benim Rabbimdir.

O'na dayandim ve O'na yttnelirim.
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11. O, goklcri vc ycri yoktan yaraian-

dir. Size kendinizdcn ester, hayvanlar-

dan da (kendilerine) e§ler yaraimis.tir.

Bu surctlc gogalmanizi saglami§lir.

O'nun benzeri higbir scy yokiur. O i§i-

tcndir, gorendir.

12. GOklerin ve yerin anahtarlan

O'nundur. Dilcdiginc nzki bol verir, di-

lcdiginden de kisar. O, her seyi bilcn-

dir.

13. «Dini ayakta lutun ve onda aynli-

ga du$meyin» diyc Nuh'a lavsiye ciligi-

ni, sana vahyeltigimizi, ibrahim'c,

Musa'ya ve Isa'ya lavsiye cnigimizi Al-

lah size de din kildi. Fakai kcndilerini

gagirdigin bu (din), AUah'a ortak ko-
sanlara agir geldi. Allah dilcdigini ken-

disine (peygamber) seger ve kendisine

yOncleni de dogru yola ilctir.

14. Onlar kendilerine ilim gcldiktcn

sonra, sadece aralanndaki gekememez-
lik yiiziinden aynliga dujjtuler. Egcr
belli bir siireye kadar Rabbinden bir

(erteleme) sozii gcc.mi§ olmasaydi, ara-

lannda hemen hiikum verilirdi. Onlar-

dan sonra kitaba vans kilmanlar da
onun hakkmda derin bir §uphc igindc-

dirler.

(Ayriliga dU$enlere gclcn ilim labiri, a/ap ha-

berinin bildirilmesi. Hz. Peygamber'in gondcri-

lecegi haberi. peygamberlerin ve kilaplarin bil-

dirdiklcri hususlar $cklinde6/.eilenebilir. Bu bil-

giyc ragmen ihtilafa du§ulmii$, inanan ve inan-

mayanlar cikmj$tir. Inanmayanlara ceza otarak

hemen a zap verilmemesi ve kiyamet gtinlinc cr-

iclenmesi. Allah'in bu konuda verdigi bir sozden

dolayidir.)

15. I§le onun igin sen (tevhide) dSvei

et vc cmrolundugun gibi dosdogru ol.

Onlann heveslcrine uyma ve de ki: Ben
Allah'in indirdigi Kiiab'a inandim ve

aranizda adalcti gcrgckle§lirmekle em-
rolundum. Allah bizim de Rabbimiz, si-

zin de Rabbinizdir. Bizim i§ledikleri-

miz bizc, sizin isjcdikleriniz de sizedir.

Aramizda lamsjlabilecck bir konu yok-
iur. Allah hepimizi bir araya loplar, do-

nu§ de O'nadir.

(Ayelte Hz. Peygamber'in ins anIan davct
edecegi prensiplcr aciklanirken. uyacagi esaslar

da beyan edilm>$lir. Buna gore davete devam
edilecek, inanmayanlann ceklif ve israrlari din-

lcnmeyeccklii.)
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16. Davcti kabul cdildiktcn soma, Al-

lah hakkinda tarti$maya gircnlcrin dc-

lilleri, Rableri kalinda bo§iur. Onlar icjn

bir gazap, yinc onlar icin geiin bir a/ap
vardir.

(Ayeue. acikca gosierilen mucizelere veya ki-

taplara inandiklan sonra larti^maya giren yahu-

dilchn durumuna igarct edilcrck, dclillcnnin ge-

cersiz oldugu beyan edilmi?iir.)

17. Kitabi vc mizani hak olarak indi-

ren Allah'tir. Nc biliyorsun, bclki dc
kiyamet saaii yakindtr!

18. Ona inanmayanlar, onun gabuk
kopmasini istcrlcr. inananlar ise ondan
korkarlar ve onun gcrgck oldugunu bi-

lirlcr. Iyi bilin ki, kiyamet giinu hakkin-

da tam$anlar derin bir sapiklik icjnde-

dirlcr.

19. Allah kullanna lutufkSrdir, dile-

digini nziklandinr. O kuvvcUidir, giig-

liidur.

(Burada Allah'in, kullannin iyisine de kotti-

silnc dc lUiufia bulundugu anla$ilmak[adir. O.
k6iuJcri bile suclan sebcbiylc ac birakmamiij-

tir.)

20. Kim ahirct kazancini istiyorsa,

onun kazancini ariunnz. Kim dc diinya

kSnm istiyorsa ona da diinyadan bir

§cylcr vcririz. Fakat onun ahircllc bir

nasibi olmaz.

(Ayciie ahirei kazanci. iyi niyei ve davraru$lar

kar^iligmda aim an scvaplar olarak belinilmi^iir.

Allah, .scvabi ekinc benzclmi$Lir. Qilnkli sevap.

salih amcllc kazanilan bir faydadu. Bu ytizden

oDOnya. ahirclin larlasidir» dcmlniijftir. Kazan-
eui arilinlmasina gelince bu. sevabin hire kaqi
ona, yedi yilze vc daha fazlasina cikanlmasi ve

bu arlijin diinya i$lcrinc dc yarisimasi dcmck-
lir.)

21. Yoksa onlann, Allah'in izin ver-

medigi birdini getircn onaklan mi var?

Egcr crtclcmc sozii olmasaydi, dcrhal

aralannda hiikiim vcrilirdi. §uphcsiz
zalimlere can yakici bir azap vardir.

(Ayetie. kafirlere Allah'a ortak ko$mak, diril-

mcyi inkar ctmck vc dilnyaya lapmak gib) sakal

d\i$Uncelcri telkin cdcn §eyianlara ve Allah'lan

ba§ka din koyanlara uymalarimn scbcbi sorul-

makia ve bu oriaklara uymanin sonuclanna dik-

kai cekilmckicdir.)

22. Yapliklan $eyler basjanna gelir-

ken zalimlcrin, korkudan titrediklerini

goreccksin. iman cdip iyi i§lcr yapanlar

da cenncl bahcclerindedirler. Rableri-

nin yaninda onlara dilcdikleri her §cy
vardir. i§tc biiyiik lutuf budur.
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23. I§lc AHah'in, iman cdcn vc iyi i§-

ler yapan kullanna mujdclcdigi nimci

budur. De ki: Ben buna k arsi 1 1 k sizden

akrabalik sevgisinden ba$ka bir ucrci is-

temiyonjm. Kim bir iyilik i§lerse onun
scvabini fazlasiyla vcririz. §iiphcsiz

Allah bagi§layan, §ukrun kar§iligini ve-

rendir.

(Ayelle gc^cn akrabalik sevgisioSizdcn akra-

bami sevmcnizi isiiyorum* vcya «Akrabaniz

olarak beni sevip desteklcmenizi isiiyorum»

scklindc a^iklanmiflir.)

24. Yoksa onlar. (senin iqin) Allah'a

kar§i yalan uydurdu mu dcrler? Allah

dilerse senin kalbini dc muhurlcr. Vc
Allah bStih yok cder; s6zleriyle hakki

onaya koyar. §uphcsiz 0. kalplerdc

olanlan bilendir.

(Hz. Pcygambcr'in Kur'an-i Kcrim'i Ccnab-i
Hakk'a nisbet eimesinc inanmayanlar Peygam-
benmi/i Allah kar^isinda iftiraci duruma dii^Ur-

meye ciir'ei eimijlcrdi. Ama Allah, Rcsuluniin

yalan uydurmakian uzak oldugunu. bilfarz boyle

bir $eye cllr'ct else, onun kalbinin mUhurlenece-

gini bcyan clmckledir.)

25. O, kullannin levbesini kabul
cden, kOruluklcri bagi§layan ve yaptik-

lannizi bilendir.

(Gunahlara hemen tevbe eimek gerekir. Kul
hakkinin di$inda Allah'a kars.i i^lcnmi; gunahin
levbesi U9 $arla baghdir: 1 - Gunahlan uunamcn
vazge^mek. 2- Yaptigina pisman olmak. 3- Bir

daha onadonmcmek. Eger kis.i. kul hakkiyla ilgi-

li bir koiuluk i^lemi^se, hak sahibimn hakkini

odemek, onun nzasim almak (evbenin kabul

$arilanndandir.)

26. Allah, iman cdip iyi i§Ier yapanla-

nn levbesini kabul eder, luifundan onla-

ra, fazlasini vehr. KaTirlcre gelince, on-

lara da getin bir axap vardir.

27. Allah kullanna nzki bol bol vcr-

seydi, yeryUzunde azarlardi. Fakar O,
(nzki) diledigi (M^udc indirir. Qiinkii O,
kullannin haberini alandir, onlan g6-

rendir.

28. O, (insanlar) umuilanm kesiik-

tcn sonra, yagmuru indircn, rahmciini

her tarafa yayandir. O, hakiki dosttur,

ovulmeye lSyik olandir.

29. Gfiklcri, ycri ve bunlann icjne ya-

yip Urettigi canlilan yaratmasi da O'nun
delillerindcndir. O diledigi zaman bun-

Ian biraraya toplamaya da kadirdir.

30. Basjniza gelcn herhangi bir

musibct, kendi cllerinizle isjedikleriniz

yiiziindendir. (Bununla beraber) AUah
cogunu affeder.

(Ayelle hilap cdilcnlcr, gunahkar muminlcr-
dir. Gunahi olmayan muminlerin ba§ma gelen

musibcllcrin scbcblch baskadir. Mescla onlann
sabrelmelcri ccirlcrini arlliracak sebcblerden bi

ri olarak sayilabilir.)

31. YeryUzunde (O'nu) aciz biraka-

mazsiniz. AUah'lan ba$ka bir dostunuz
ve bir yardimcimz da yokiur.
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32. Dcnizdc daglar gibi akip gidcnlcr

(gemiler) de O'nun (varltfjtnin) delillc-

rindendir.

33. Dilcrsc O, riizgSn durdurur.da

onun (denizin) iistundc kalakalirlar. El-

betie bunda $ok sabredcn, gok §ukrcdcn

hcrkes igin ibretler vardir.

34. Yahut yaptiklan yuzunden onlan
helSk edcr. Birgogunu da affcdcr (kur-

tarir).

35. Bbylccc Sycdcrimiz iizcrindc tar-

ti§anlar, kendilerine kacacak bir yerol-

madigim bilsinlcr.

36. Size verilen §ey, yalmzca dunya
hayatimn gcgimligidir. Aliah'in yanin-

da bulunanlar isc daha iyi ve daha sfi-

rcklidir. Bu mukafal iman edenler ve

Rablerinc dayanip giivcnenler igindir.

(DUnyada insanlara vcrilcn maddi imkan ve

bolluk sadccc bir gccim vasita&idir. Allah'in ya-

mndaki scvap ise kahci ve daha faydalidir. Ayel-i

kerime. Hz. tbu Bekir btiiiln malim Allah yoluna

harcodigi zaman, bir loplulugun onu kinamasi
uzerine nazil olmu$iur. Oysa bu davrarojjiyla Hz.

Ebu Bekir. Allah'a dayanip giivenmenin en gilzel

bmcgim vcrmi$lir.)

37. Onlar, buyiik giinahlardan ve ha-

yasizhkian kacmirlar; kizdiklan zaman
da kusurlan bagi§larlar.

38. Yinc onlar, Rablerinin davetine

icabct cderlcr ve namazi kilarlar. Onla-

nn i§lcri, aralannda dam§ma ilcdir.

Kendilerine vcrdigimiz nziktan da har-

carlar.

(Bu ayei, Islam! idare $eklinin, musliimanla-

rin kendi aralarwdan sc^eceklcri §uranin karar-

larma dayandigina deli 1 olarak gdslcnlmi^lir.)

39. Bir haksizhga ugradiklan zaman,
yardimla§irlar.

40. Bir kStulugun cezasi, ona denk bir

kOtiiliiktiir. Kim bagisjar ve ban§i sag-

larsa, onun mukaTati Allah'a ailtir. Dog-
rusu O, zalimleri sevmez.

41. Kim zulme ugradiktan sonra hak-

kim aiirsa, amk onlara yapilacak bir §cy

yoktur.

42. Ancak insanlara zulmedenlerc ve

yeryuziinde haksiz yere ia§kinlik eden-

lere ceza vardir. j§ic acikli azap bunla-

radir.

43. Kim sabrcder vc affederse §uphe-
siz bu hareketi, yapilmaya deger i§lcr-

dendir.

(KfittilUk kar$ismda sabreden ve onu bagtsja-

y an kimsc. men vc a/.imli insanlann yapligi is.i

yapmi$ur. Dinin isiedigi dc budur.)

44. Allah kimi saptinrsa, bundan son-

ra artik onun hi^birdostu yoktur. Azabi
gtirdUklcrindc zalimlcrin: Donecck bir

yol var mi? dediklerini gflriirsiin.
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45. Ate§e arz olunurlarkcn onlann,
zilleden ba§lanni One egerek gflz ucuy-

la gizli gizli baktiklanni gorcccksin.

Inananlar da: i§te asil ziyana ugrayan-

lar, kiyamei giinii kcndilcrini vc ailclc-

rini ziyana sokanlardir, diyecekler. Ke-
sinliklc biliniz ki, zalimlcr, siirckli bir

azap iyindcriirlcr.

(Kiyamette ziyana ugrama, cehenncmdc
ebedi kalma ve cenneite hazirlanan nirncllcrden

mahrum birakilma seklinde aciklanmigiir.)

46. Onlann Allah 'ran ba§ka kendile-

rine yardim edecek hi^birdosllan yok-

lur. Allah kimi sapunrsa artik onun kur-

lulu§a cikan bir yolu yoktur.

47. A!lah'ian,gerigevrilrnesi imkan-
sizbirgiin gclmezdcn flnce, Rabbinize

uyun. £unkii o giin, hi$biriniz siginacak

ycr bulamazsiniz, itiraz da edemezsi-
niz.

48. Eger yiiz gcvirirlcrse, bilesin ki

biz seni onlann uzcrinc bckgi gOndcr-

medik. Sana du§en sadece duyurmaktir.

Biz insana katimizdan bir rahmet tattir-

digimiz zaman ona sevinir. Ama ellc-

riyle yaptiklan yiizunden ba§lanna bir

kotuluk gelirse, i§te o zaman insan pek
nankordur!

(Ayetlc, inkar edcnlcrin durumuna Hz. Pey-

gamber'in UzUlmemesi is(enmi$. aynca insanla-

nn zenguitik ve sihhai gibi nimcller kar$isindaki

rutumlan ile iflcdiklcri guruhlardan dolayi ugra-

diklari sikmiliar kar$isindaki olumsuz uvulari-

na dikkai cekilmi$tir.)

49. Goklerin ve yerin miilkii Allah'm-

dir. Diledigini yaratir, dilcdiginc kiz go-

cuklan, diledigine de erkek gocuklan
bah§cdcr.

50. Yahut onJan, hem crkek hem dc
kiz cocuklan olmak iizcre gift verir. Di-

ledigini de kasir kilar. O, her §eyi bilen-

dir, her scye gucii yetendir.

51. Allah birinsanla ancak vahiy yo-

luyla vcya perde arkasindan konu§ur,

yahut bir clcj gonderip izniyle ona dile-

digini vahyedcr. O yiiccdtr, hakimdir.

(Vahyin gclis. $ckillcrinin bclirtildigi bu iyele

gdre vahiy, kalbe ilham vcya Cenab-i Hakk'i gfir-

mcksizin perde arkasindan konusma ya da vahiy

melegi (Cebrail) araciligiyla kelam ifitmek sure-

liyle de geTteklesmekiedir.)



Cuz: 25. Sure: 43 ZUHRUFSURESI

52. i§tc bOylccc sana da emrimizle
Kur'an'i vahyetiik. Sen, kitap ncdir,

iman ncdir bilmezdin. Fakat biz onu
kullanmizdan diledigimizi kendisiyle

dogru yola eristirdigimiz bir nur kildik.

§uphesiz ki sen dogm bir yolu goster-

mektesin.
(Kur'an diye tercume edilen «ruh» kelimcsi-

nin ayrica Cebrail'i de tfade etiigi be linilmi stir.

Bu ayette risalet vc kilabin Oncmi bcliriilmi$. H/
Peygamberin kendisine gelen vahiyle, dogru yol

rehberi oldugu aciklanmi§tir.)

53. (O yol) gOkJerin ve yerin sahibi

olan Allah'in yoludur. Dikkat edin, bu-
lUn ister sonunda Allah'a doner

(Milminlere miljdenin. gilnahkarlara da leh-

didin bulundugu bu ayetie, axtik kar$itLkli sebcp

ve .liikilerin ortadan kalktigi. hei §eyin Allah'a

dondilgu giin haurlaiilmijur.)

(43)

KIRKUCUNCUSURE
ez-ZUHRUF

Zuhruf. allin vc mucevher anlamma gelir.

Surede bunlardan sciz edildigi ve Allah'in insana

sahip oldugu allin ve mOcevherle degil, inane ve
davrani$larina g6rc deger verdigi anlauldigi \\ ; n

sure bu adla arulmi$iir. Mckkc'dc inmi$ur ve 89
ayettir.

Bismillahirrahmanirrahrm

1 , H3. Mim.

2. 3. Apagik Kilab'a andolsun ki biz,

anlayip diisUnmcniz i^in onu Arapga bir

Kur'an kildik.

4. O, kaiimi/.da bulunan Ana Kitap'ia

(levh-i mahfuida) mevcul, yiice ve hik-

mctlc dolu bir kitaplir.

i S aii i ytlce olan Kur'an. i'caz vasfiyla diger ki-

laplardan daha yiiccdir. Ciinku bclagau cn tisttin

mcrtcbeye ula^tirmi^. ayrica hiiiiin gecmi§ ki-

taplann htikilmlerini ortadan kaldirmt$lir.)

5. Siz, haddi a§an kimselcr oldunuz
diye, sizi Kur'an'la uyarmakian vaz mi
gcgelim?

6. Daha onceki millellere nice pey-
gambcrlcr gondcrmi§tik.

7. Onlar, kendilerine gelen her pey-
gambcri muUaka alaya ahrlardt.

8. Biz bunlardan daha zorba olanlan

da hclak eilik. Niiekim cincekilerde flr-

negi gegmi§tir.

9. Andolsun ki, onlara gdklcri vc yen
kim yaram? diye sorsan; «Onlan suphe-

siz gucju olan, her scyi bilcn Allah ya-

ratu » derler.

10. O, size ycri besjk kilmis, ve dogru
gidesiniz diye ycryuziinde size yollar

yaraimisnr.
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1 1 . Gokten bir olcuyc gore suyu indi-

rcn O'dur. Biz onunla (kupkuru). olii

memlekete hayai veririz. i§le siz de
boylcce (mezarlannizdan) ^ikanla-

caksimz.

(Ayeite, ihiiyaca ve belli elctiye gore yagmu-
run yagdinldigi onunla topraga hayat vcnldigi

bildinlen bu durumun dirilmenin a^ik Omcgi ol-

dugu kaydedi)mi$iir.)

12, 13. Biitiin giftlcri O yaratmi§ur.

Ve size bineceginiz gemiler ve hayvan-

lar vSretmi§iir ki , boylecc onlann sirtina

binip uzerlerine ycrlcsmce, Rabbinizin

ni'metini anarak: Bunu bizim hizmeti-

mize vereni iesbih ve takdis ederiz, yok-

sa biz bunlara giig yeliremezdik, diyesi-

niz.

(Binekler. du$unmeye ve Allah'i tesbihe sev-

keden varhklardir. Bu yii/.den sahabc-i kiram
hayvanlanna bindiklerinde, ahireli ve [abulia

ba$layacak yokulugu dU$ttni)rlerdi. ResGlullah.

yolculuga cikarken bu ayelien okurdu.)

14. Biz §iiphesiz Rabbimize donece-
giz (demelisiniz).

15. Ama onlar, kullanndan bir kismi-

ni, O'nun birciizii kildilar. Gercekien
insan apacjk bir nankdrdiir.

(Burada yahudilcrdcn bir bolumunQn U/cyr'i,

hiristiyanlarui da Isa'yi Allah'in oglu saydiklan-

na, mu$riklerin ise mclekJcri. Allah'in kizlan ka-

bul eiiiklerine i$arei edilmi$tir.)

16. Yoksa Allah, yarattiklanndan

kizlan kendisine aldi da ogullan size mi

ayirdi?!

17. Onlardan bin, Rahman'a isnai et-

ligi kiz cocuguyla mujdclcnincc, hid-

dcttenerek yiizii simsiyah kcsilir.

(Ayeite ifade edlldigi gibi kizlan Allah'tan,

ogullan kcndilcrindcn saydiklan icin. ki/. cocu-

gunun dogum haberinc UzOliir ve sinirlcnirlcrdi.

Soma da kizlan diri diri kuma gomcrlcrdi.)

18. Siis icindc yeti§iirilip savas. edc-

meyecek olam mi istcmiyorlar? (Onla-

n Allah'in pargasi mi sayiyorlar?)

(Ayei. kaduilardaki suslenmc ozclliklcriyle.

mucadeledeki zayifhklarina i<jaret elmektedir.)

19. Onlar, Rahman'm kullan olan mc-
lekleri de disj saydilar. Acaba melekle-

rin yaratih§lanni mi g6rmu§lcr? Onla-

nn bu §ahitlikleri yazilacak vc sorguya

^ckilcccklcrdir.

20. Vc dcdiler ki: Rahman dileseydi

biz onlara lapmazdik. Onlann bu husus-

ta bir bilgileri yokiur. Onlar sadece ya-

lan s6yliiyorlar.

21 . Yoksa bundan once onlara bir ki-

tap verdik de ona mi lulunuyorlar?

22. Hayir! «Sadccc, biz babalanmizi

bir din iizerinde bulduk, biz de onlann
izinde gidiyoruz» derler.

(Bdylece meleklere tapinmanin. bilgi ve knap
olarak bir dayanagi bulunmadigi, sadece kOrtl-

ktirilnc lakliilen ibarei oldugu oruya cikmakta-

dir.)
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23. Sendcn once de hangi memlckcie
uyanci gCndcrmi§sek mutlaka oranin

varhklilan; Babalanmizi birdinuzerin-

de bulduk, biz de onlann izlerine uya-

nz, dcrlcrdi.

24. Ben size, babalannizi iizerinde

buldugunuz (din)dcn daha dogrusunu
getirmi§sem (yine mi bona uymazsi-
mz)? dcyincc, dcdiler ki: Dogrusu biz

sizinle gCnderilcn seyi inkSrediyoruz.

25. Biz dc onlardan intikam aldik.

Bak, yalanlayanlann sonu nasi! oldu?

26. Bir zaman Ibrahim, babasina ve

kavminc dcmi§li ki: Ben sizin tapukta-

nnizdan uzagim.

27. Ben yalniz beni yaratana tapanm.

fiinkii O, beni dogru yola ilelecektir.

28. Bu sozii, ardindan gelcccklcrc dc-

vamh kalacak bir miras olarak birakli

ki, insanlar (onun dinine) d6nsunler.

(Hz. Ibrahim hakki kabul etmeyen babasirun

yolunu terkoimek surciiyle her zaman aialarin

laklil cdilcmeyecegmi gbsiermis. ve tevhid keli-

mcsini. ardindakilere miras olarak birakmi§, bu
yuzden de neshnde Bir Allah'a inananlar cksik

olmamis.iir. Mekkeliler icinde de «hanifler»

adiyla lanman vc Hz. Ibrahim'in inancuia sada-

kat gdsteren insanlar vardi.)

29. Dogrusu bunlan da atalanni da

kcndilerine hak ve onu aciklayan bir

peygambcr gelinccyc kadar gecindir-

dim.

30. Fakai kendilerine hak gelince: Bu
bir buyildur, biz onu tanimiyoruz, dedi-

ler.

31. Ve dcdiler ki: Bu Kur'an iki schir-

den bir biiyiik adama indirilse olmaz
miydi?

(Hz. Peygamber'e inanmayanlara gore Kur'an

ya Mekkc'nin zenguilerinden Velid b. Mugire'ye

vcya Taifin zenginlerinden Urve es-Sakafi'ye

indirilmeliydi. Velid b. Mugirc $byle demi;u:

Kurey$'in buyugu ve efendisi olan ben. yahui

Sakifin ulusu Ebu Amr b. Umcyr es-SakafT du-

rurken Kur'an Muhammcd'c mi inccck?

Halbulu Allah nazannda yiikseklik, zenginlik

vcya soylulukla degil. takva iledir. Kaldi ki Hz.

Muhammed. soy iiibariyle de onlann en ^ereflisi

idi. Yalniz anneden ve babadan yetim kalmis,(i.

zengin de degildi.)

32. Rabbinin rahmeiini onlar mi pay-

la§imyorlar? Dunya hayaunda onlann
gcgimliklerini aralannda biz paylas,tir-

dik. Birbirlcrinc is. gtfrdurmelcri icin ki-

mini otekine derecclerle iistiin kildik,

Rabbinin rahmeu onlann biriklirdikleri

seylcrden daha hayirlidir.

33. §ayei insanlann kiifiirde birle§-

mi§ bir lek iimmet olmasi (tehlikesi)

butunmasaydi, Rahm3n'i ink fir edenle-

rin cvlerinin lavanlanni vc cikacaklan

merdivcnleri gumu$ten yapardik.
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34. Evlerinin kapilanni vc uzcrine

yaslanacaklan koltuklan da (hep gu-
mii§ten yapardik).

35. Vc onlan zinctlcrc bogardik. Bii-

tiin bunlar sadccc dunya hayatinin ge-

cimligidir. Ahiret ise, Rabhinin kaiin-

da, Allah'in azabindan sakimp rahmcii-

nc siginanlara mahsuslur.

36. Kim Rahmfin'i zikretmcktcn gafil

olursa, yanindan aynlmayan bir§eyiaru

ona musaliat cderiz.

37. §iiphesiz bu scyianlaronlan dog-
ru yoldan alikoyarlardaonlar, kendile-

rinin dogru yolda olduklanm samrlar.

38. O §cytan dostu kimse, en sonunda
bize gclincc arkadasjna: Ke§ke bcnimle
scnin aranda dogu ilc ban arasi kadar
uzakhk olsaydi, nc k6tu arkada§mi$sin!

der.

(Ayetten. kiyamci gUntlndc yoldan cikan ve

§cyiana arkada$ olan kimsenin, kolU aikada$iyla

kcndisi arasinda uzak bir mesafc olmasini dilc-

yerek gonJ$mek isicmcyeccgi anla$ilmakudir.)

39. Zulmctliginiz icin bugiin (nedd-

met) size hiQbir fayda vcrmeyccckiir.

funkvi siz, azapta ortaksimz.

40. (Res&lQm!) Sagirlara sen mi i§ii-

tircccksin; yahut korleri ve apacik sa-

piklikia olanian dogru yola sen mi ilcte-

ccksin?

41. Biz scni onlardan alip gfitiirsck de
yine onlardan iniikam almz.

(Sen gorsen de gormcscn dc onlara hak euik-

leri cezayi vcrcccgiz.)

42. Yahul onlara vSdcuigimiz azabi,

sana gbstcririz. f^iinku bizim onlara gii-

cumtfz yeter.

43. Sen, sana vahycdilene simsiki sa-

nl. §Uphesiz sen, dosdogru yoldasin.

44. Dogrusu Kur'an, sana ve kavmine
birogiittur. ileride ondan sorumlu rutu-

lacaksimz.

45. Senden once gdndcrdigimiz elcj-

lcrimize (iimmetlerine) sor! Rah-
mSn'dan ba§ka lapilacak tannlar (edi-

nindiye) emrelmis, miyiz?

(Oleki peygamberlcrin gciirdigi dinler ince-

lendigi /aman anla$ilir ki, hi^bir pcygamberin
dininde puia tapicilik yuklui. Butun pcygamber-
lcr (cvhid inancinda birle$mi$lerdir.)

46. Andolsun biz Musa'yi fiyetleri-

mizle Firavun'a ve onun ileri gelen

adamlanna gondermi§lik de Musa; Ben
alcmlerin Rabbinin elcisiyim, dcmi§ti.

47. Onlara ayeilerimizi getirince,

bunlara giiluvermis.lcrdi.
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48. Onlara gosterdigimiz herbir Syet

(mucize) digcrindcn daha buyiiktu.

Dogru yola donsiinlcr diyc onlan azaba

ugraitik.

49. Bunun uzerine dediler ki: Ey bii-

yiicQ! Sana verdigi ahde gore bizim igin

Rabbine dua el; gunkii biz amk dogru
yola gircccgiz.

(Ayet, Hz. Musa'nin kavminin azabi gtirunce,

kuriulmak icin inanacaklarim bildirdiklerinc,

boylece a/abin kaldinlacagina dair verilen sbzu

de hat lrlaiiiklanna i$arei eimekiedir.)

50. Fakat biz onlardan azabi kaldinn-

ca, sfizlerinden doniiverdiler.

5 1 . Firavun kavmine seslendi ve §dy-

le dedi: «Ey kavmim! Misir mulkii ve

altimdan akip gidcn su irmaklar bcnim
degil mi? H2la gormOyor musunuz?»

(Firavun bu sOztiyle saraylanni ve altindan

akan Nil nchrini kasdcdcrck kudrct, servet ve ih-

lisamiru onaya koyuyor ve buna kars.ilik Hz. Mu-
sa'nin zayifligini ve fakirligini haiirlauyordu.)

52. «Yoksa ben, kendisi zayif ve ne-

redeyse soz anlatamayacak duaimda
bulunan §u adamdan daha hayirh degil

miyim?»
(Bu sdztiyle Firavun. Hz. Musa'mn dilindeki

luiukluguna i§arci eunck isiiyordu.)

53. «Ona allin bilcziklcr verilmeli ve-

ya yaninda ona yardimci melekler gel-

mcli degil miydiV»

54. Firavun kavmini aldatii; onlar da

kendisinc boyun cgdilcr. Onlar yoldan

gikmis, bir kavimdir.

55. BOylccc bizi ofkclcndirincc on-

lardan iniikam aldik, hepsini suda bog-

duk.

56. Onlan, sonradan gclcnlcrin gec-

mi§i ve bir ibret omegi kildik.

57. Meryem oglu isa, birmisal olarak

anlaiihnca scnin kavmin hemen bagn§-
maya ba§ladilar.

(Rivayct edildiginc gore, Hz. Isa ve annesi

Meryeirrte ilgili bir mesclenin konus.uldugu (op-

lanlida milsjiklerden biri «Eger lapilan Isa, Mer-

yem, Uzeyr ve melekler cehcnnemdcysc onlarla

beraber olmaya raziyiz* demis,, bu sbze mfi$rik-

ler gulmilsjerdi. Ayel, ontarin bu (imank tavirla-

n hakkinda mmijtir.)

58. Bizim tannlanmiz mi hayirli,

yoksa o mu? dediler. Bunu sana ancak

tarti§mak iyin soylediler. Dogrusu onlar

kavgaci bir toplumdur.

(Bu sbzleriyle mii$riklerin unrtlanni, Hz. Isa

ile kars.ilas.lirmaya yehendiklcri anla^ilmakla-

du\>

59. O, sadece kendisinc nimct vcrdi-

gimiz ve israilogullanna dmek kildigi-

miz bir kuldur.

(Ayet, H/.. Isa'run peygamberlik nimctine eri-

sen ve babasiz dogusuyla da Israilogullanna ilah!

kudrciin omcgi olarak gclirilcn buyuk bir zai ol-

dugunu leyii eimekiedir.)

60. Egcr dilcseydik, icinizden, ycryii-

ziinde yerinize gececek melekler yara-

tirdik.
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61. §iiphesiz ki o (Isa), kiyamctin
(ne zaman kopacagimn) bilgisidir. On-
dan hie. §uphc cimcyin ve bana uyun;
giinkii bu, dosdogru yoldur.

(Bu uycnc Hz. Isa'nm kiyamci i^in bir bilgi ol-

dugu bclirlilcrck ahir /.amanda onun tekrar dun

yaya donecegine i$aret edilmektedir. Nilckim
ayetteki «ilim» kelimesi. i;are( manasina gclcn

«aJcm* $cklindc dc okunmusiur Bunun yamsira

aycli, «Kur'an'da ahiTcl i$in yclcrli bilgilcr var-

dir» ;eklinde anlayanlar da olmu$tur.)

62. Sakin seytan sizi yoldan cevirme-

sin. (^(inkii o, sizin igin apacik bir dii§-

mandir.

63. tsa, agik dclillerle geldigi zaman
demistf ki: Ben size hikmet gelirdim ve
aynhga dii§iu|untiz scylerdcn bir kis-

mini size agiklamak icjn geldim. Oyley-

se Allah'tan korkun ve bana iiaal cdin.

64. Ciinkii Allah, benim de Rabbim,
sizin dc Rabbinizdir. O'na ibadei edin.

l§(e bu, dogru yoldur.

65. Ama aralanndan gikan guruplar,

bir ihtilafa du§tulcr. Aci bir giiniin azabi

karsjsinda vay o zulmcdcnicrin hali-

ne!

(Hiristiyan ve yahudilerdcn bazilan Hz. Isa

u in. Allah, ba/ilan Allah'in oglu. bir kismi da
ilcUn ucnntusu dediler ve b6yle inandilar. Ayel,
onlann bu yersiz du$unce ve inanclannm
kiyamet gUnUndc acmacak bir azaba maruz kal

malarina sebep olacagiru habcr vermeklcdir.)

66. Onlar farkinda degillerkcn kiya-

met giinunun kendilerine ansizin gel-

mesinden ba§ka bir §ey mi bekliyor-

lar?

67. O gun, Allah'a kar§i gelmekten

sakinanlar di$inda, dost olanlar (bile)

birbirlcrine du§man kcsilirlcr.

(Allah, kendisine kar$i gelmekten sakinanla-

ra sflyle nida eder:)

68. 69. Ey ayetlcrimize inanan ve

muslurnan olan kullanm! Bugiin size

korku yoktur. Sizlcr Uziilmcycccksiniz

de.

70. Siz ve esjeriniz, agirlanmis, olarak

cennete giriniz!

71, 72, 73. Onlara akin lepsiler ve ka-

dehler doIa$unhr. Orada canlanmn is-

tcdigi, gozlerinin hosjandigi her §ey
vardir. Ve kendilerine: Siz, orada cbcdf

kalacaksiniz, i§te yaptiklanniza kar§ilik

size miras verilen cennci budur. Orada
sizin icm bol bol mcyvclcr vardir, onlar-

dan yersiniz, denilir.



Cuz: 25. Sure: 43 ZUHRUFSURESl

74, 75. §uphesiz suglular cehennem
azabinda devamli kalacaklar, azaplan

haflflctilmeyccckiir. Onlar azap icinde

kurtulu§tan iimii kesmisjcrdir.

(Burada suclulardan maksal, Allah'i inkar

eden veya §irk kojanlardir.)

76. Biz onlara zulmeomcdik, fakat on-

lar kcndileri zalim kimsclerdir.

77. Ey MSlik! Rabbin bizim isjmizi

bitirsin! diye seslenirlcr. Malik dc: Siz

boylc kalacaksiniz! dcr.

(Kafirler. cehennemin bckcrsi olan Malik'e

ayetie bcliroldigi §ekilde seslenerek 6lumlcrmi
isierler. £unkU oliimlcri azap ic.inde ya$amala-

nndan daha iyidir. Ama Malik, onlara hic.bir su-

rette buradan kuriulu§ olmadigini bildirir.)

78. Andolsun biz size hakki getirdik,

fakal cogunuz hakian ho§lanmiyorsu-

nuz.

(Burada Kurey$'in Daru'n-Nedve'dc Hz. Pcy-

gambcr'c kar$i kurduklari fuzaga i$aret edilerek.

onlarin lu/aklanna kar$ilik. hclaklerinin takdir

cdildigi ac/iklanmi$lir. Ciinkti kafirler, Hz. Mu-
hammcd'i vc Kur'an'i sevmcdiklerini soylemek-

le kalmiyor. kar5i koyma hususunda da kararlar

ahyorlardi.)

79. Yoksa (musrikler) bir isc kesin

karar mi vcrdilcr? Dogrusu biz de karar-

hyiz!

80. Yoksa onlar. bizim kcndilcrinin

sirlanni vc gizli konu§malanm isjtme-

digimizi mi saniyorlar? Hayir, 6yle de-

gil; yanlanndaki clcilerimiz (hafaza

melekleri de) yazmaktadirlar.

81. Dc ki: Egcr Rahman'm bir gocugu

olsaydi, elbeuc ben (ona) kulluk eden-

lcrin ilki olurdum!

82. Goklcrin vc ycrin Rabbi, Ars/m da

Rabbi olan Allah onlann vasiflandir-

malanndan yiicedir, miinezzehlir.

83. Sen birak onlan, kendilerine sOz

verilen giinlerinc kavu§uncaya kadar
haula dalsinlar, oynaya dursunlar.

84. Gokieki ilSh da, yerdeki il3h da

O'dur. O, hakfmdir, hcrs,cyi bilendir.

85. Goklerin, ycrin vc ikisi arasinda

bulunan her $eyin miilkii kendisine ait

olan Allah nc yiicedir! Kiyamct saatini

bilmek de O'na mahsusiur. Siz O'na

dOndiirulcccksiniz.

86. Allah'i birakipda tapuklan puilar,

§cf2at cdcmezlcr. Ancak bilerek hakka
saimlik edcnlcr bunun disjndadir.

(Ayciic ifadc cdildigi gibi, puilar lu, kimscye
$cfaai cdcmc/ler vc yardimda bulunamazlar.

CiinkL $cfaatc ycikilcri yoktur. Ancak Isa ve

Uzcyr (a.s.) ile mclcklcrin. dillcri ve kaJblcriylc

hakki dogrulayan ki§i ve varliklar olduklan ic,in

inananlara $efaai edecckleri anla$ilmakladir.)

87. Andolsun onlara kcndilcrini ki-

min yarailigini sorsan elbctte «Allah»

dcrlcr. O haldc nasil (Atlah'a kulluktan)

Qcviriliyorlar?

88. 89. (Kesulutlah'in:) Ya Rabbi!

Bunlar, iman ctmcyen bir kavimdir, de-

mcsinc kar§i Allah: §imdilik sen onlar-

dan yuz gcvir vc size sclam olsun dc.

Yakinda bileccklcr! buyurdu.
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KIRKDORDUNCU SURE
ed-DUHAN

Mekke'de inen bu sure 59 ayettir Adim, onun-

cu aycite gcccn ve duman manasina gclen
«duhan» kclimcsindcn almoin.

BisniillShirTahmSnirTahim

1. HI Mtm.
2, 3. Apacjk olan Kitab'a andolsun ki,

biz onu (Kur'an'i) miibarck bir gcccde
indirdik. Kuskusuz biz uyanciyizdir.

(Bu ayetie gecen «mubarck gecoden maksa-

din Kadir gcccsi vcya Bcral gcccsi olduguna dair

rivaycllcr vardir. Ancak Kur'an-i Kcrim'in Hz.

Peygamber'e Kadir gecesinde indirilmi; oldugu-

nu bildiren ayeti gdz onune alan Islam alimlcri-

nin cogunlugu burada Kadir gcccsinc i$arci cdil-

digi rivayetini daha kuvvelli bulmu$lardir. Ayn-
ca bak. Bakara 2/182'nin aciklamasi ve Kadir

97/1.)

4, 5, 6. Katimizdan bir emirle her hik-

mctli i§c o gcccde hukmcdilir. Qunku
biz, Rabbinin bir rahmeii olarak pey-

gambcrlcr gondcrmcklcyiz. O i§itcndir,

bilendir.

7. Egcr kesin olarak inaniyorsaniz

fbilin ki Allah), gdklerin, yerin ve ikisi

arasmda bulunanlann Rabbidir.

8. O'ndan ba§ka ilSh yokiur. (Her §e-

yi O) diriliir ve olduriir. Sizin de Rabbi-

niz, Onceki atalannizin da Rabbidir.

9. Fakat onlar, §uphe icinde eglenip

duruyorlar.

10. 11. §imdi sen, gdgiin, insanlan

buriiyceck acik bir duman cjkaracagi

giinii gtizeile. Bu, clem vcrici bir azap-

tir.

12. (I§te o zaman insanlar:) Rabbi*

miz! Bizden azabi kaldir. Dogrusu biz

artik inaniyoruz (derler).
(Bu duman hakkinda ba$lica iki farkli yorum

yapilrru^ur: 1 . Duman, killik ve kurakliktu*. Niie-

kim Arabislan'da bilyuk bir luthk uhnurj. kaldml-

masi i^in Kurey$. Hz. Peygamber'e ba$vurmu$-

lur. 2. Bu duman, kiyamet aJameilerindcn olan vc

gdgtl kaplayacak bulunan dumandir. Pcygambc-
rimizden nvayel edildigine gore, kiyamel ala-

meilerinden biri de, dogu ile ban arasiru kaplaya-

cak olan duman olayidir.)

13. Nerede onlarda tfgiii almak? Oysa
kendilcrine gcrccgi aciklayan bir clgi

gclmi§ti.

14. Sonra ondan yiiz c,evirdilcr ve:

Bu, bgretilmi§ bir deli! dediler

15. Biz azabi birazcik kaldiracagiz,

ma siz yine (eski halinize) dflnecelcsi-

niz.
(Hz. Peygamber'in duasiyla kiilik kaldirildik-

lan sonra, inkarlanna donmusjerdir. Ba$ka bir

yoruma gore dc, kiy^amcl kopmadan once ctrafi

kaplayan dumam kafirler gbrUnce, Allah' a sigi-

mp dua edcccklcr, Allah kisa bir sure icin dumam
kaidiracak. fakal onlar buna ragmen lekrar kUfre

dbncccklcrdir)

16. Fakat biz buyuk bir siddetle yaka-
layacagimiz gun, kesinlikle imikami-
mizi alinz.

17. 18. Andolsun, kendilerinden on-
ce biz, Firavun'un kavmini de imiihan
eimisnk. Onlara: Allah'm kullan! Bana
gclin! £unkii ben size (gdnderilmi§)
guvenilir bir rcsulum dive (daveite bu-
lunan) screfli bir clci gclmi§li.
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19. Allah'a kar§i ululuk taslamayin.

CiinkU ben size apacik bir dclil gctiriyo-

rum.
(Apacik dclil, Hz. Musa'mn gosterdigi muci-

zclcrdir.)

20. Ben, beni tasjamanizdan. benim
ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sigin-

dim.
(Ayeu la$a gomerck oldiircccklcri ichdidini

savuranlara kars.1 Hz. Musa'nin. iskenceye, ha-

kareie ve bllime aldumayip, Allah'a siguiacagim
beyan euigine dikkal cckmcklcdir.)

21. Eger bana inanmazsaniz, hig de-

gilse yanimdan uzaklasm.

22. Bunun iizerine Musa: Bunlar sue.

i§leyen birtoplumdur, diye Rabbine ar-

zetti.

23. Allah, O halde kullanmi gecele-

yin yola cikar. Qunkii takip edileceksi-

niz, buyurdu.
(Gercektcn Firavun ve ordusu, sehirden cik-

tiklarini bgrendikleri Hz. Musa'yi ve Israilogul-

lanni lakip cuni^lcidi.)

24. Dcnizi acik halde birak. C^iinkil

onlar bogulacak bir ordudur.
i Rh^'k.i ayetlerde yer aldigina gdre Hz. Musa,

karijilajugi deni/e asasini vurarak suyun acilma-
sini saglamis,. kavmi rahalca kar$iya gocrnis, la-

kip eden Firavun ve ordusu ise ayru su lcindc bo-
gularak hclik olmu$iur.)

25. 26, 27. Onlar geride nice bahec-
ler, pinarlar, ekinler, giizel konaklar,
zevk vc sefasini siirdiiklcri nice nimct-

lcr birakm]§lardi.

28. i§ie boylece biz de onlan baska
bir lopluma miras biraklik.

29. Gdk ve yeronlann ardindan agla-

madi; onlara muhlci de verilmedi.

30. Andolsun biz, israilogullanm o
alcaltici azaptan kuriardik.

31. Yani Firavun'dan. fiinku o bir

zorba idi, a$m eidenlerdendi.
(Bas^ka ayeilerdc bildirildigi gibi Firavun,

Israilogullanm kendinc kul ve kdle yapiyor,
ogullarim ftldiiruyordu. Bu. Israilogullanm kil-

culliicu bir durumdu.)

32. Andolsun biz israilogullanna, bi-

lerek, (kendi zamanlarinda) alemlerin

iisiiinde bir imiiyaz vcrdik.

33. Onlara, icinde acjk bir imtihan

bulunan i§areilcr vcrdik.
(Bu i^areilcr, denizin yanlmasi, bulurun gdl-

gcyapmasi, kudrct hclvasi vebildircin kebabi gi-

bi lumnar s,cklinde sayilabilir.)

34. 35, 36. Onlar (mu§rikier) diyor-

lar ki: ilk olumumuzden sonra bir sey

yoktur. Biz diriliilccck dcgiliz. Dogru
sOyliiyorsaniz, atalanmizi gctirin.

37. Bunlar mi daha hayirh, yoksa
Tubba' kavmi ile onlardan oncekiler

mi? Onlan yok ettik, giinkii onlar suglu

idilcr.

(Tllbba', Yemen hukUmdarlanna verilen
isimdir. Peygambcrirnizden rivayei edildiginc
gore, bu hUKumdar iyi bir insandi, fakal kavmi
yoldan cikitUfU. Ayciic, Tubba' vc diger kavim-
lere gore Kureysjin, guc, kuwci vc sayi ilibahyle
daha zayif oldugu haiirlaulmi$iu\)

38. Biz gOklcri, yen ve bunlar arasin-

da bulunanlan, oyun vc cglcncc olsun

diye yaratmadik.

39. Onlan sadece gergek bir sebeple

yaraink. Fakat onlann Qogu bilmiyor-

lar.
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40. §iiphcsiz (hakkt bdtildan ayiran)

hiikiim giinu, hepsinin bir arada bulu§a-

cagi giindiir.

(Kiyamel gtlnu hak bauldan. hakli haksi/dan

ayirt edileccktir. Veya killer, yakinlarindan ve
dosllarindan aynlacaktir. Bu durum ayciicki

fasl» kelimesiylc ifade edilmi§iir.)

41. O gtin, dostun dosia higbir faydasi

olmaz, kcndilerine yardim da edilmez.

42. Ancak Allah'in merhamel citigi

kimselcr boyle dcgildir. $iiphcsiz O, (is-

tiindiir, merhametlidir.

43. 44. §iiphcsiz zakkum agaci, gu-
nahkSrlann ycmcgidir.

45, 46. O, kannlarda madcn criyigi

gibi, suyun kaynamasi gibi kaynar.

47, 48, 49, 50. (Allah zebdnilere em-
reder): Tulunonu! Cchcnnemin ortasi-

na surtikleyin! Sonra basina azapolarak

kaynar su dokiin! (ve deyin ki:) Tai ba-

kaJim. Hani sen kendince ustundun, se-

refliydin! i§te bu, stiphclcnip durdugu-
nuz scydir.

51, 52, 53. Muttakfler isc hakikatcn
guvenilir bir makamdadirlar. Bahceler-

de ve pinar basjanndadirlar. incc ipek-

len vc parlak ailasian giyerek kar§ilikli

otururlar.

54. i§te bOyle. Bunun yanisira biz on-

lan, in gozlii hOrilerie evlendiririz.

55. Orada, guven icjndc (canlartnin

gektigi) her mcyvcyi istcrlcr.

56. ilk tatliklan oltim dismda, orada
artik oliim tatmazlar. Vc Allah onlan
cehenncm azabindan korumustur (sii-

rekli hayata kavu$mu$lardir).

57. (Bunlar) Rabbinden birliiluf ola-

rak (verilmi§tir). i$tc biiyuk kunulu§
budur.

58. Biz onu (Kur'an'i), Ogiil alalardi-

yc scnin dilindc indirerek kolayca anla-

§ilmasini sagladik.

59. (Yine de inanmayanlartn bcqlari-

na gelecekleri) bekle; onlar da bckle-

mektedirler.
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KIRKBE§INCI SURE
et-CAS/YE

Mckkc'dc inmi$iir. 37 aycilir. Adini, 28. ayei-

te ge^en ve kiyametle diz llsril fokenleri anlatan

«casiye»den almi§Ur. Bu surcye $eriai vc dchr
suresi de denilmi$Ur.

Bism illShirrahm Snirrahtm

1. HI Mim.

2. Kirap. azfz ve hakTm olan Allah la-

rafmdan indinlmisiir.

3. Juphesiz goklerde vc yerde ina-

nanlar icjn bircok Hyetler vardir.

(Bu ayeiler, Allah' in varhgini, birligini ve

kudrelini gdsleren dclillcr ve ijarellerdir.)

4. Sizin yaratili§inizda ve (Allah'in)

yeryuziindc yaydigi canlilarda, kesin

olarak inanan bir loplum icin ibrei veri-

ci isarctlcr vardir.
(Bu ihrci verici i$arellerin en belirgin drnegi

insanin ana rahrnine dii§rnesindcn. insan surcli-

ne donii$mcsine kadar yaraiili$inin her safhasin-

da gtirulcn ilgin^ gch$mclcrdir. Bcnzcri omck-
Icr, her canhda mcvcuilur.)

5. Gccenin vc giinduziin degis/nesin-

dc, Allah'in goktcn indirmi§ oldugu n-

zikia (yagmurda) ve olUmiinden sonra

ycri onunla dirilimcsindc, riizgarlan

degisjk yonlcrdcn cslirmcsinde, akhni
kullanan loplum igin dersler vardir.

6. i§tc sana gcrcck olarak okudugu-
muz bunlar Allah'in Sycllcridir. Amk
Allah'ian ve O'nun Sycllerindcn sonra

hangi sozc inanacaklar?

7. Vay haline, her yalanci ve gii-

nahkSr kisjnin!

8. O. Allah'in kendisinc okunan Syct-

lcrini i§itir de sonra biiyukliik laslaya-

rak sanki hie onlan duymamis, gibi

(kufrunde) dircnir. i§ic onu aci bir azap
ile mujdclc!

9. (0) Syellerimizdcn bir scy ogren-

digi zaman onlarla alay eder. Onlar icin

algaltici bir azap vardir!

10. Otclcrindc de cchcnncm vardir.

Kazandiklan scyler dc, Allah'i birakip

edindiklcri dosilar da onlara hi9bir fay-

da vcrmcz. Biiyiik azap onlaradir.

(Ayeilen an)a§ildigina gore, dilnyadaki maj-

lari. cvlallan ve i$lcnyle uptiklari pullar onlara

bir fayda saglamayacak, azaplanni savamaya-

cakiir.)

11. l§ie bu Kur'an bir hidayetlir. Rab-
lcrinin ayctlcrini inkSr edenlere gclin-

cc, onlara en koiiisundcn, clem verici

bir azap vardir.

12. Allahofywfeyvarlikiirki.ernri ge-

rcgincc lqindc gemilerin yiizmcsi ve

liitfedip verdigi nzki aramamz icin

bir de §ukredcsiniz diye denizi size

hazir hale geiirmijjiir-

13. O, goklerde ve yerde ne varsa

hepsini, kendi kaundan (bir lutfu olmak
uzere) size boyun egdirmi§ur. Elbeiie

bunda du§unen bir loplum icin ibretler

vardir.
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14. iman edenlere soyle: Allah'm (ce-

za) giinlcrinin gclccegini ummayanlan
bagi§lasinlar. Cu'nkii Allah her loplu-

mu, yaptigina gore cczalandiracakur.

(Bu ayeti. cihad hukmunden once na/il olu-

suyla aciklayan mui'cssirlerin yanisira burada
esas maksaiin. muminlerin ferdi ceki$melerden
uzak durmalaruu telkin clmc oldugu da belinil-

mi$lir.)

15. Kim iyi i$ yaparsa faydasi kendi-

ncdir. kim de koiuluk yaparsa zaran

yine kendinedir. Sonra Raobinizc don-
diinJIeceksiniz.

16. Andolsun ki biz, israilogullanna

Kiiap, hukiim vc pcygambcrlik verdik.

Onlan giizel nziklarla besledik ve onla-

n diinyalara iistiin kildik.

(Gcrcekien IsrailoguUaruia Tevrat indirilmi$.

hiikiim ve hakimiyelleri saglanmis,, Musa vc

Harun (a.s.) gibi pcygambcrlcr gondcrilmij.
boylcce zamanlannin seckin loplumu olmusjar-

di.)

17. Din konusunda onlara ac,ik delil-

ler verdik. Ama onlar kendilcrinc ilim

gcldikicn sonra, aralanndaki cekeme-
mezlik yuziinden aynliga dii§iulcr.

Siiphesiz Rabbin, aynliga du§iiiklcri

§cyler hakkinda kiyamet giinii aralann-

da hiikiim vcrcccktir.

18. Sonra da seni din konusunda bir

serial sahibi kildik. Sen ona uy; bilmc-

yenlerin istcklcrine uyma.

(Kurcys. ileri gelenleri Hz. Peygambcr'i dc-

vamh ularak atalanmn dinine dbnmeye cagiri-

yor vc bunda israr ediyorlardi. Ayet-i kentnc
uyulacak dinin Islam oldugunu vc baska islekle-

re kapilmamak gcrckiigint haiirlaimakiadir,)

19. £unkU onlar, Allah'a karsi sana
hi^bir fayda vcrmczlcr. Dogrusu zalim-

ler birbirlerinin dosttandir; Allah da
takvS sahiplcrinin dostudur.

20. Bu (Kur'an), insanlar icjn basirct

nurlan, kesin olarak inanan bir loplum
igin hidayet ve rahmettir.

21. Yoksa kfiliiluk isleyenieroliimlc-

rindc ve saghklannda kendilerini, ina-

nip iyi amcllcr isjeyen kimseler ile bir

mi tulacagimizi sandilar? Ne kfitii hii-

kiim vcriyorlar!

(Buna gore, kaflrlcr dlinyadaki refahlarina

ragmen, ahirciic a/aba ugrayacaklar, muminler
de iyi davram§)arinui kargiliginda saadete crc-

ccklerdir.)

22. Allah, gokleri ve yen yerli yerin-

ce yaraimi§tir. B6ylecc hcrkes kazanci-

na gore karsjlik goriir. Onlara haksizhk
edilmez.
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23. HevS ve hcvesini tann cdincn vc

AUah'in (kendi katindaki) bir bilgiye

gore saptirdigi, kulagini vc kalbini mti-

hiirledigi, goziinun ustune de perde \ck-

tigi kimseyi gordun mu? §imdi onu Al-

lah'lan ba§ka kim dogru yola crisnrcbi-

lir? HSla ibret almayacak misimz?

24. Dcdilcr ki: Hayat ancak bu diin-

yada ya§adigimizdir. Oluriiz ve ya$anz.

Bizi ancak zaman hcISk cdcr. Bu husus-

ta onlann higbir bilgisi de yokiur. Onlar

sadece zanna gore hukiim vcriyorlar.

(Dirilmcyi vc ahiicl hayauru inkar cdcn dchri

Ict (maicryalisllcr). Olilmii «dchr» dcncn siirckli

zaman a veya tabiaia baglayarak. onun di^inda ve

lisrilndeki hakiki miiessiri, Allah 'i lanimadiklan-

ni ifadc edcrler. Bunlara gore oliJmil, gece ve

glindUz, yani /.aman ha/irlai. Kuhlaii alan bii

dltim mclegi yokiui. BiltOn olaylar zamana da-

yandinlir. Ama unlar bu inanci bcslcrken Zandan
ba$ka hifbir delile sahip degillerdir.)

25. Onlara acik^a Syeilerimiz okun-

dugu zaman: Dogru sdzlii iscniz aialan-

mizi gclirin, dcmclcrindcn ba§ka delil-

lcri yoktur.

26. Dc ki: Allah sizi diriltir, sonra 61-

diiriir. Sonra sizi §uphc gotiirmcyen

kiyamei giiniinde biraraya toplar. Fakat

insanlann cogu bilmczlcr.

27. Goklcrin ve yerin mOlkQ Allah'in-

dir. Kiyamciin kopacagi gun var ya, i§te

o gun bStila sapanlar husrana ugraya-

caklardir.

28. O gun her ummcti, diz cokmus.

gbriirsun. Her ummel kendi kilabina ca-

ginlir. (onlara §6yle denilir:) «Bu gun,

yapliklannizla cc/.alandinlacaksiniz!»

(Aycttc beliriildigi gibi her dinin baghlan, Al-

lah'in hu/.uruna toplanacak ve davranisjannin

ya/ildigi »amcl dcdcrlcrin verilmck U/.cre c.agV

nlacak. ayrica yapliklannin kar$ihgi da kendile-

rinc verilccckiir.)

29. «Bu, yiizunuze kar§i gercegi soy-

lcycn kiiabimizdir. fiinkii biz, yaptik-

lannizi kaydcdiyorduk.»

(Amel dcflctini yazan melckler insan davra-

ni5,larini ba§taji sona kaydederler. Ayetie. yazi-

lan bu amcllerin. insanin aleyhine $ehadet ede-

ccklcri habcr vcrilmekiudir.)

30. inamp iyi isjer yapanlara gelince,

Rablcri onlan rahmelinc kabul cdcr. I§-

te apacjk kurtulu§ budur.

31. Ama inkSr cdcnlere gelince onla-

ra: Aycilcrim size okunmu§, siz dc bii-

yiiklcnip suclu bir loplum olmu§lunuz,

degil mi? denilir.

32. «AUah'm v3di gercekiir, kiyamct

guntindc suphe yoklur» dendigi zaman:
Kiyamciin nc oldugunu bilmiyoruz
onun bir lahminden ibarei oldugunu sa-

niyoruz; (onun hakkinda) kesin bir bilgi

eldc eimis, degiliz, demisnniz.

(Ayctlc gec.en vaad labiri. bliimden sonra di-

rilme gcrccgi ile ilgili olarak Allah'in vcrdigi soz

biciminde yorumlanmijjlir.)
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33. YapukJannin koiulukleri onlara

goriinmus, alay cdip durduklan §cy on-

lan ku$atmi$lir.

(Ayci, kafuierin i^lcdiklerinin ahirelie aciga

cikacagini vc alaya aldiklan azap ger^eginin

kendilerini ku§aiip mahvedecegini habcr ver-

mektedir.)

34. Dcnilirki: Bu giinc kavu§acagini-

zi unuttugunuz gibi biz dc hugiin sizi

unuturuz. Yeriniz atc§iir, yardimcilan-

niz da yoktur!

35. Bunun bdylc olmasinin sebcbi §u-

dur: Siz Allah'in Syctlcrini alaya aldi-

niz, diinya hayati sizi aldatu. Artik hu-

giin ate§ten cjkanlmayacaklardir vc on-

lann (Allah'i) ho§nut clmclcri dc isicn-

meyecektir.

(Aycttcn anla$ildigina gore azabi hak cdcnlcr.

Kur'an-i Kerim'i alaya alanlar ve ahirei hayaiim
kahul etmeyenlcrdir. Anik bu durumda bunlarin

o gundc Lcvbe ve itaallannin faydasi dokunma-
yacaklir.)

36. Hamd, goklcrin Rabbi, ycrin Rab-
bi biittin alemlerin Rabbi olan Allah'a

mahsustur.

37. Gdklerde vc yerde azamei yalniz

O'nundur. O, azizdir, hakimdir.

(46)

KIRKALTINCI SURE
el-AHKAF

Ad kavminin ya^adigi bolgcde rii/.garlar. «ah-

kaf> denen kum Icpelcri mcydana geliriyordu,

I^'indc bu kavmin ya^adigi bulge vc kum yiginla-

iindan so? edildigindcn sure Ahkaf adiru almi$-

lir; Mckkc'dc inmi$tir; 35 aycilir.

BismiUShinahm anirrahim

1. Ha. Mtm.

2. Bu Kilap aziz ve hakim olan Allah

tarafindan indirilmisiir.

3. Gokleri, yen ve ikisi arasinda bulu-

nanlan biz, §Uphesiz yerli yerincc vc

belli bir sure igin yarattik. Inkaredenler,

uyanldiklan seylcrdcn yiiz c.cvirmcktc-

dirler.

(Ayet yaratilanlarin. AUah'in kudret ve birli-

gine dclalcl elliklcrini. bunlarin kiyamcic kadar
varliklarmi devam ciiireccklcrini. ama inkarci-

larin kiyameli ve deh§etini kabule yana^madik-
larini haber vermektedir.)

4. De ki: Sfjylesenize! AUah'i birakip

laptiginiz scylcr ycryiizundc nc yarat-

mi§lar, gOsiersenize bana! Yoksa onla-

nn gfjklcre onakliklan mi vardir? Eger

dogru sGyleyenlcrdcn iseniz, bundan
evvel (size indirilmis) bir kitap yahut
bir bilgi kalintisi varsa onu bana geti-

rin.

5. AUah'i birakip da kiyamei giinune

kadar kendisinc ccvap vcremcyccek
§eylerc lapandan daha sapik kirn olabi-

lir? (Oysa) onlar, bunlann tapmalann-

dan habcrsizdirlcr.
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6. insanlar bir araya toplandiklan za-

man (mii§rikler) onlara (tapindiktan-

na) dusinan kcsilirlcr ve onlara kutluk

ettiklerini ink§rederler.
(Mealde esas alinan yorumun yanisira ayete.

kendilerine lapimlan varhklann mtijrikler aley-

hinc $ahiihk yapacaklari yuniindc man a da vcnl-

mi$lir.)

7. Ayeilerimiz onlara agikga okundu-
gu zaman hakikat kendilerine gcldigin-

de onu inkSr edenler: «Bu, apagik bir

buyudur» dediler.

8. Yoksa «Onu uydurdu» mu diyor-

lar? De ki: Eger ben onu uydurmus.sam,

Allah larafmdan bana gelecek seyi sav-

maya gucunuz yelmez. O, sizin Kur'an

hakkinda yaptiginiz ta§kmliklan cok

daha iyi bilir. Benimle sizin aramzda §a-

hit olarak O ycicr. O, bagisjayan, csir-

geyendir.

9. Dc ki : Ben pcygambcrlcrin ilki dc-

gilim. Bana ve size ne yapilacagini da
bilmcm. Ben sadece bana vahyedilcne

uyanm. Ben sadece apagik bir uyanci-

yim.
(Ayctien anla§ildigina gOre, Hz. Peygamber,

kendisinden once bircok peygamber gelip ge^ii-

gini haluialmi$. kcndisinin vc kavmuiin dllnya-

daki durumunun nc olacagiru bilmcdigini bchri-

mi$, dikkaiicrini eski peygamberler ve Ummeile-
re cekerck onlari uyarmnjlir.)

10. De ki: Hie du§undunuz mii; §ayet

bu, Allah kahndan ise ve siz onu inkSr

etmi§scniz, israilogullanndan bir§ahit

dc bunun benzerini goriip inandigi hal-

de siz yinc dc buyukluk taslamis.saniz

(haksizhk etmi§ olmaz misimz)? §up-
hesiz Allah, zalimlcr toplulugunu dog-

ruyola iletmez.
(Aycllo dikkat cekilcn husus. Kur'an'm Allah

larafmdan gtindcrilmis oldugunun leyu cdilmc-
sidir. Bunun Israilogullanndan olan ;ahidi dc bir

rivaycie gore Hz:. Musa'dir. diger bir rivayeie go-
re isc Abdullah b. Sclam'dir. Tcfsirlcrdc. surcnin

tamaminin Mckki sayilmasi hatinde, yahudi
iken Mcdinc'de muslCimanhgi kabul edenbu zala

Surelin gayb haberi olarak mtelenecegi belirtilir.

le yandan. surcnin sadece bu aye tinin Medi-
ne'de indigi goru^il de vardir.)

1 1. inkar edenler, iman edenler hak-

kinda dediler ki: «Bu is bir hayir olsay-

di, onlar bizi gc£emezferdi.» rakat on-
lar bununla dogru yola girmek arzusun-

da olmadiklan igin «Bu eski bir yalan-

dir» diyccckler.
(Ilk once kblcler ve fakirler musluman olunca.

Kurcyij ileri gelcnlcri. iman ve Islam'in hayir ge-
lirmedigini. Bunun. bu dine ilk girenlchn scviyc-

Icrinden belli oldjigunu sbylemisjer, Kilab'a da
dil u/aurusjard]. Aycl inkarcilarm bu lutumlanni
scrgilcyip kinamakiadir.)

12. Ondan once dc bir rahrncl ve rch-

bcr olarak Musa'nin kilabi vardir. Bu
(Kur'an) da, zulmedcnleri uyarmak ve
iyilik yapanlara muide olmak iizere

Arap lisaniyla indirilmi§, dogrulayici
bir kitaptir.

(Aycl. Kur'an'dan Once Tcvrat'in var olduju-
nu, Kur'an'in, kendinden onccki kiLaplan veTev-
rul'i dogrulayip lasdik clligini ifade eimckte-
dir.)

13. «Rabbimiz Allah'tir» deyip sonra

da dosdogru ya§ayanlara korku yoktur
vc onlar uzulmcycccklcrdir.

14. Onlar cennei ehlidirler. Yapmak-
ta olduklanna karsilik orada cbcdi kala-

caklardir.
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15. Biz insana, ana-babasina iyilik et-

mcsini tavsiyc cttik. Anncsi onu zah-

metle ta§idi ve zahmetle dogurdu. Ta-

§inmasi ilc siittcn kcsilmesi, otuz ay sO-

rer. Nihayet insan, giiclii cagina crip

kirk ya§ina vannca dcr ki: Rabbim! Ba-

na vc ana-babama vcrdigin nimcte §uk-

retmemi ve razi olacagin yararh i§ yap-

mami icmin ct. Bcnim icin de zurriye-

lim icin de iyiligi devam ettir. Ben sana

dondum. Vc clbcitc ki ben miisluman-
lardanim.

(Tevhide yfcnelmek vc Islam' a girmek en bil-

>'uk nimcltir. Allah'in ho$nul oiacagi davj-ani$la

n yapmaya ijabalamak. mesela Hz Ebubekir'm
yaphgi gibi kafirlerin i$kencesi allinda kivranan

mUminlerin kurlulu$unu saglamak. yapilmasi

gcrcken yararh i§Icrdcndir.*Aynca bUtiln ncsli-

nin salih milslumanlardan olmasini isiemek de.

insanin yapacagi dualar arasinda olmalidtr)

16. i§ie, yapliklannin iyisini kabul

cdcccgimiz vc giinahlanni bagi§layaca-

gimiz bu kimselcr cennetliklcr arasin-

dadirlar. Bu, kendilerine verilen dogru
bir sbzdiir.

(Ru ayct, yukandaki duayi eden Hz. Fbubckir

ve diger mUminlerin itaatlarinin karjiligini. sc-

vap ve miikafaila gGrcccklerinc i$arel cimekle-

dir.)

17. Ana ve babasina: Of be size! Bcn-
den once nice ncsillcr gclip gccmi$kcn,

beni mi Lckrardirilmcklc ichdil cdiyor-

sunuz? diyen kimseye, ana ve babasi

Allah'in yardimina siginarak; Yaziklar

olsun sana! iman ct. Allah'in vSdi gcr-

ccktir, dedikJeri halde o: Bu. eskilerin

masallanndan ba§ka bir §cv dcgildir,

der.

18. i§te onlar, kcndilcrindcn Once cin-

lerdcn ve insanlardan gelip gecmis, lop-

luluklar icindc, haklannda azabin gcr-

gckle§tigi kimsclcrdir. Gcrgckicn onlar

ziyana ugrayanlardir.

19. Herkesin yapukJanna gore dere-

ccleri vardir. Allah, onlara yapttklan-

mn karsriigim verir, asla kendilerine

haksizlik yapilmaz.
(Ayei. murmnlcrin ve kafirlerin yapliklannin

kar$ihgina gore derece aldiklarini bildirmekie;

iman cdcnlcrm ccnncuc, inkar cdenlerin de a§a-

gilarin a§agisi olan cchcnncmdc olacaklarina

i$aret elmckicdtr.)

20. inkSr edenler ate§e arzolunacak-

lan giin (onlara §6yle denir): Diinyada-

ki hayaumzda biiiiin giizcl §eylerinizi

harcadimz, onlann zevkini stirdiinilz.

Bugun isc ycryuziindc haksiz ycrc bii-

yiikllik laslamanizdan ve yoldan ctk-

manizdan dolayi alcaltici bir azap gore-

ceksiniz!
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21. Ad kavminin kardc§ini (Hud'u)

an. Zira o, kendindcn 6ncc vc sonra

uyancilann da gclip gegiigi Ahkaf bol-

gesindeki kavmine: AUah'tan ba§kasina

kulluk etmeyin. Ben sizin biiyiik birgii-

niin azabina ugramanizdan korkuyo-
rum, demi§ti.

(Ayeiie gecen «ahkaf» uzun ve yUksck kum
yigini manasina gclen «hikf»in coguludur.
Hud' un kavmi olan Ad, Yemen'de denize nazir

kum tepclcri arasuida oturdugundan bu bolgeye
«ahkaf» dcnmi$iir.)

22. «Scn bizi tannlanmizdan tjevir-

mck icin mi bize geldin? Hadi, dogru
soyleyenlcrdcn iscn.bizi tehdit ettigin

§cyi ba§imiza gclir» dediler.

23. Hud da! Bilgi ancak Allah'in ka-

tindadir. Ben size, bana gonderilen $eyi

duyunjyorum. Fakat sizin cahil bir ka-

vim oldugunuzu gbriiyorum, dedi.

(Hud u s bu s.'i/.uyli'. ba^lanna gelecek aza-

bin zamanini Allah'in bildigini aciklami$lu\)

24. Nihayet onu, vadilerine dogru ya-

yilan birbulut seklinde goriincc: Bu bi-

ze yagmur yagdiracak yaygin bir bulut-

tur, dediler. Hayir! O, sizin acele gclme-

sini isiediginiz seydir. Icjnde aci azap
bulunan bir riizgSrdir!

25. O (riizgdr), Rabbinin cmriyle her

scyi yikar, mahveder. Nilckim (okasir-

ga gelince) onlann eylerinden ba§ka bir

$cy goriilmez oldu. i§tc biz sue isjeyen

loplumu b6y\e cezalandmnz.
(Rivayet cdildigine gtfre bu miiihi$ kasirga,

erkeklerini. kadinlaiuii, ^ocuklarini vc mallarim
yerle gok arasinda savuiarak parcalami^ vc helak

cimi$iir. Sadece Hz. Hud ve ona iman edcnler
kuriulmu$Iardir.)

26. Andolsun ki, onlara da size ver-

medigirniz kudrel ve scrvcti vcrmi§tik.

Kcndilcrinc kulaklar, gozlcrvc kalpler

vermi§tik. Fakat kulakian, gflzleri ve
kalplcri kcndilcrinc bir fayda saglama-
di. Zira bile bile Allah'in ayetkrini inkar

ediyorlardi. Alay edip durduklan §cy,

kcndilcrini ku§ativcrdi.

(Ayelin belirlligine gcire. Hud kavmi. Mckke
kafirlerindcn daha buyuk kudrct vc imkanlara
sahip olmu$tu. Ostelik kendilerine verilen gdz,

kulak ve kalple ilahi mmeiin kadrini biletek ve
Allah'a inananacaklaidi. Fakal hticceilere rag-

men inkarda dircnincc. azap. onlan helak ciii.)

27. Andolsun biz, gevrenizdeki

memlckellcri dc yok cttik. Bclki dogru
yola doncrlcr diye SyeQcri tckrar tckrar

agiktadik

(Qcvredeki helak edilen memleketlerin,
Scmud, Ad vc benzeri kavimlerin uikelen oldu-

gu be|irlilmi§tir.)

28. AUah'tan ba§ka kendilerine ya-
kinlik saglamak icin tann cdindiklcri

§eyler, kendilerine yardim eiselerdi ya!

Hayir, onlan birakip ginilcr. Bu onlann
yalani vc uydurup durduklan §eydir.

(Ayci, Hud kavminin, Allah'a yakla$nnci
nesncler olaiak inandigi du/mccc Lannlann hif-

birinin azabi uzakla$lirmada tesirli olamadikla-

nm haber verirken ayrica pullan Allah'a yakuili-

ga vesile saymanui da, bo§ ve manasiz bir kurun-
iu olduguna dikkal cekmekiedir.)



506 AHKAF SURESt Ciiz: 26. Sure: 46

29. Hani cinlcrdcn bir gurubu,

Kur'an'i dinlemelcri igin sana yonclt-

mis.uk. Kur'an'i dinlcmcyc hazirolunca

(birbirlerine) «Susun» demisjcr,

Kur'an'in okunmasi bitincc uyancilar

olarak kavimlcrinc donmusjcrdi.

(Rivayetlere gore, Hz. Peygamber Taif sefe-

rinde Nahl vadisinde sabah namazi kildinyor-

kcn. ycdi yahul doku/ kijjiden le^ckktll edcn cut-

ler gurubu, Pcygambcrimi/in okudugu Kur'an'i

dinlemeye gelmisjerdi, Kur'an'i dinleyip kavim-

Icrine dondukJerinde:)

30. Ey kavmimiz! dcdiler, dogrusu

biz Musa'dan sonra indirilen, kcndin-

dcn oncckini dogrulayan, hakka ve dog-

ru yola Helen bir kiiap dinledik.

31. Ey kavmimiz! Allah'm davcl^isi-

ne uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin

giinahlanmzi kismcn bagisjasin ve sizi

aci bir azaplan korusun.

(Ayetin beliruigine gore cinlcr. Allah yolu-

nun davei^isi olan Hz. Muhammed'e kavimlcri-

nin uymalanni isicrkcn Allah'in, gunahlannin

bir kismini bagisjayacagini beyan etmi$lerdir.

Cunku kul hakkiyla ilgili gUnahlai. hak sahibinin

n/asi olmadik^a bagisjanmaz.)

32. Allah'in davetcjsine uymayan
kimse yeryuzunde AUah'i Sciz biraka-

cak degildir. Kcndisi icin Allah'tan ba§-

ka dostlarda bulunmaz. i§tc onlar, apa-

91k bir sapikhk i^indcdirler.

33. GSkleri ve yen yaraian, bunlan

yaratmakla yorulmayan Allah'in, oliilc-

ri dirilimeye de giicunun yetcccgini dii-

§iinmezler mi? Evel O, her seye kadir-

dir.

34. InkSr edenlere, atcsc sunulacak-

lan giin: Nasil, bu gcrcek dcgil miymi§?
denildigindc: Evct, Rabbimize andol-

sun ki gcr$ekmi§, derler. Allah: Oylcy-

se inkSr eunenizden dolayi azabi ladin!

dcr.

35. O haldc (Resulum).pcyf>an\bcT-

lcrdcn azim sahibi olanlann sabrcuigi

gibi sen de sabrct. Onlar hakkinda acele

eime, onlar vadedildikleri azabi gor-

diiklcri giin sanki diinyada sadece giin-

diizun birsaati kadarkaldiklanni sanir-

lar. Bu, bir tcbligdir. Yoldan gikmis
topluluklardan ba§kasi hclSk cdilir mi
nig!

(Ayette ge^en «ulu'l-azm» (azim sahibi pey-

gambcrlcr) Hz. Nuh. Ibrahim. Musa, Isa ve Mu-
hammed (a.s.)dir. (bak. Ahzab 33/7) Gcr^cklcn
a/.im sahibi peygambcrlcr. ^criallarirun icblig vc
tesisinde biiylik gayrei sarfetmi$, orlaya cjkan

gu^luklere ve dii§manliklara gogiis germis.letdir.

Ayciic, Hz. Peygambcr'e bu biiylik peygambcr-
Icrin vast flan halirlaulirken sabirh olmasi istcn-

mi$. inkarcilarui azap kars.istnda durum ve lu-

lumlari da tasvir cdilmiflir.)
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KIRKYFDINCi SURE

MUHAMMED
_
Adini Peygamberimmn jsminden alan bu

surcvc ayru zamanda Kilal suresi de denmisAir.

Mcdine'dc inmisur, 38 aycuir.

Bism i IIShirrahm Sni rrahfm
I. inkaY edenlerin ve Allah yolundan

ahkoyanlann i$Icrini Allah bo§a £ikar-

mistir.
(Mekkc halki. Islam'a girmckicn cekiniyor,

iistelik Islam'a girejileh de cevirmcye, alikoy-

maya ugrasiyordu. Ayet, boyfe inkar ifindc bulu-
nan bir loplulugun, fakirlere yemek yedirmek. si-

la-i rahim yapmak, csirlcn a/ai elmek, Mescid-i
Haranun imanna ^-alismak gibi amellerinin bos.a

gidccegini bcHrtcrck. bu davrarusjannin diinya-

da faydasini gorseler bile, ahiretle sevapian mah-
rum kalacaklarmi aifiklamakladir.)

2. iman edip yararli i§lcr yapanlann,
Rablcri tarafmdan hak olarak Muham-
mcd'c indirilcnc inananlann gunahlan-
ni Allah onmu§ vc hallcrini diizeltmis,-

tir.

3. Bunun sebebi, inkSredenlerin bSu-

la uymalan, inananlann da Rablcrindcn

gclcn hakka uymu§ olmalandir. i§te

boylcce Allah, insanlara kcndilcrindcn

misallcrini anlalir.

4. (Savajta) inkar edenlcrle kar^ila§-

Uginiz zaman boyunlanni vurun. Niha-

yet onlara iyice vunjp sindirince bagi si-

kica baglayin (esir aim). Sava§ sona
crincc dc amk ya karsjhksiz veya fidye

karijiligi sahverin. Dunjm §u ki, Allah

dilcscydi. onlardan intikam ahrdi. Fa-

kat sizi birbirinizlc dcncmck isler. Allah

yolunda bldUriilenlere gclincc, Allah
onlann yaptiklanni bo$a Qikarmaz.

(Savasla, onccliklc, /aferc ula^mak i^in gere-

ken yapifir. Diisman majjlup olunca sag kalanlar

csii alimr. Esirler ya bagislanaralt vcya fidyc ali-

narak serbesi birakilir, Fidve alma, mal veya esir

mubadelcsi seklindc olabihr. Savas. ulvi bir gaye
ic.in emredifmis.tir; bu gayeyi gcrifcklcs.iircrck

imlihan verenlerin amellerinin 005a c.ikanlma-

yacagi da aynca beHrlilmi§Lir.)

5, 6. Allah onlan muratlanna erdirc-

cck, gtiniillcrini $adcdccck vc onlan,
kcnditcrinc tanitngi cennete sokacak-
li r.

7. Ey iman edenler! Eger siz Allah'a

(Allah'in dinine) yardim cdcrscniz O da

size yardim edcr. ayakJannizi kaydir-

maz.

8. inkSr edenlere gelince, onlann
hakki yikimdir. Allah onlann yaptikla-

nni bo§a gikarmi§nr.

9. Bunun schcbi, Allah'in indirdigini

bcgenmcmelcridir. Allah da onlann
amellcrini bosa gikarmis.iir.

10. Yeryiizundc do!a§ip kendilcrin-

den oncckilerin sonlannin nasil oldu-

gunu gormczlcr mi? Allah onlan yere

batirmishr. KaTirlere de onlann benzeri

vardir.
(Aycitc hususi bir levcihlc. Mekke kafuicrine

bnccki millcllerin cvlal ve mallarimn liimtinun

yok cdildigi haiirlatilmis., oncckilcre ben/.er so-

nu^Iarin vc hclakin unlarin da ba^lanna gclcccgi
bcyan edilmi^tir. Genel anlamda ise inkarcilar
it 1:1 bu lut bir brnck her an gevcrlidir.)

11. Bu, Allah'in, inananlann yardim-
cisi olmasindan dolayidir. KSfirlere ge-
lince, onlann yardimcilan yoktur.
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12. Muhakkak ki Allah, inanip iyi ij-

ler yapanlan, altlanndan irmaklar akan
ccnnctlcrc koyar; inkar cdenlcr ise

(diinyadan) faydaJanirlar, hayvanlann
yedigi gibi yerler. Onlann yen aiesnr.

(Ayci, inkar cdcnlcri, ahircli lanimayan, bas,-

larina geleceklen habersiz. hulun imkanlarmi
midclerinc ve jehveilerine harcayan muhteris
yaiaUkiai $cklindc lanimlamakladir.)

13. Senin sehrinden -ki ora (halh) sc-

ni gikardi- daha kuvvetli nice sehirleri

yok etiik; onlara bir yardim cdcn dc cik-

madi.

(Burada Resulullah'in hicrcic zurlamp v'ka-

nldigi Mekke ;chrinc i§aret edilmi^iir.)

14. Rabbindcn apac^k birdclil uzerin-

dc bulunan kimsc, kdlii isi kcndisinc gii-

zel gdriinen ve hcveslerine uyan kimse
gibi olur mu?

15. Muttakilcrc vadolunan ccnnctin

durumu sdyledir: icinde bozulmayan
sudan irmaklar, tadi dcgismcycn sultcn

innaklar, igcnlcrc lczzct vcrcn §araptan

irmaklar ve suzme baldan irmaklar var-

dir. Orada meyvclcrin her gesjdi onla-

nndir. Rablcrindcn de bagi§lama var-

dir. Hie. bu, ate§te ebedi kalan ve bagir-

saklanni parga parga cdccck kaynar su

igirilen kimselcrin durumu gibi olur

mu?

16. Onlann arasinda, scni dinlcycnlcr

vardir. Fakat senin yanindan cikinca

kendilcrinc bilgi vcrilmi§ olanlara «Az
once ne demi§ii?» diye sorariar. Bunlar,

Allah'in kalplerini miihiirledigi, hcvS
ve heveslcrinc uyan kimselerdir.

(Kafirlerin iki yu/.lii lipini le§kil eden

mUnafiklar. Hz. Pcygambcr'in huzurunda vcya

hulbede dinlediklerini, soniadan sirf alaya al-

mak vcya maskaralik cimck icin. Ibn Mcs'ud ve
Ibn Abbas gibi ahm sahabileie yana;arak Hz.

Peygamber'in azonce neler sdylcdigiru sormaya
yelteniyorlardi. Ayet, onlarin bu tuiumunu a^ik-

layarak davramslaruu koiulcmckicdit.)

17. Dogru yolu bulanlara gelince, Al-

lah onlann hidaycilcrini aminr ve sa-

kinmalanni saglar.

18. Onlar, kiyamet giinunun ansizin

gclip catmasini mi bekliyorlar? §uphe-

siz onun alSmctlcri bclirmi$tir. Kendi-

lerine gelip gatinca ibret almalan neye
yarar!

(Mekke kafirlerinin ktyamelin kopmasini
bcklcmelcrini kinayan aycl, kiyamelin alametle-

rinin gcldigini hatirlaimaktadir. Hz. Peygam-
ber'in gondcrilmesi. ayin ikiye ayrilmasi gibi

olaylar bu cumlcdcndir.)

19. Bil ki, Allah'tan baska il&h yoktur.

(Habibim!) Hem kendinin hem de

miimin erkeklerin ve mumin kadmlann
giinahlannin bagi§lanmasini dilc! Al-

lah, gezip dolasnginiz yen de duracagi-

niz yen de bilir.

(«Dola$ilan yer- gunduzleri gidip gelinen yer
veya dilnya, «durulan yer» ise geceleri ikamei

cdilip bannilan yer vcya ahiret seklinde yorum-
lanmijlir.)



GiZ' 26. Sure: 47 MUHAMMED SURESI 509

20. iman ctmi§ olanlar: Ke§ke cihad

hakkinda bir sure indirilmis. olsaydi!

derler. Ama hiikmu a^ik bir sure indiri-

lip dc onda sava§ian soz edilince, kalp-

lerinde hasialik olanlann, oliim baygm-
ligi gecjren kimscnin baki$i gibi sana
bakiiklanni gorursiin. Onlara yaki§an

da budur!

(«Hiikmu a^ilc s£ire», muhkem olan, mutesa-
bih olmayan sure demcktir. Boylecc muhaicbc-
nin hukmll muhkem ayeilerle kesin olarak ortaya
konmu^tur. Zaicn sava$in zikredildigi her surc-
nin muhkem oldugu vc Uzerindc ncsh varii olma-
digi bcliriilmi^ur?)

21. (Onlann vazifesi) itaal ve giizel

sozdiir. i§ ciddiye bindigi zaman Al-

lah'a sadakat gdsicrsclerdi. elbetle ken-
dileri icin daha hayirli olurdu.

(Ayclin ifadc clliginc gore, vazifelcri iiaal ve

gii/.e] soz soyleme durumunda olanlar, sava$ is-

leklerinde de sadik olmali, sava^a karar vciilincc

korkup va/gc^memclidirler.)

22. Gcri donerseniz, yeryuziinde

bozgunculuk yapmaya vc akrabalik

baglanni kesmeye dfinmus, olmaz misi-

mz?
(Ayeu Allah'a vcrdiklcri s6/c sadakat goster-

meyenleri suclarken. onJarm iman ve Islam'dan

yuz 9evirdik)en zaman cahiliye devrinin adetlc-

rine ddncceklerini. yagma. talari, akraba aiasin-

da ceki$mc ve kiz cocuklanm diri diri iopra|a

gomme gibi ia$kinliklan yapabileceklerini ha-
bcr vermekiedir.)

23. I§tc bunlar, Allah'in kcndilcrini

13netlcdigi.sagirkildigi ve gfjzlerini kOr

citigi kimsclcrdir.

24. Onlar Kur'an'i du$unmuyorlar
mi? Yoksa kalplcri kiliili mi?

25. $uphcsiz ki, kendilerine dogru
yol belli olduktan sonra. arkalanna dd-
nenleri, seyian suruklcmi§ vc kendileri-

ne iimii vcrmi§tir.
(Burada, acik delil vc mucizcleri gordukten

sonra, kurre veya iki yuzluliige donenlerin. sey-

tana uyduklanna. seytanin da bdylelenne uzun
omiir iclkin cderck emcllcrini arltirdigina dikkat

^ckilmi^tir.)

26. Bunun sebebi; onlann, Allah'in

indirdiginden ho§lanmayanlara: Bazi
hususlarda size iiaal edecegiz, demele-
ridir. Oysa Allah, onlann gizlcdiklcrini

biliyor.

(Ayette mUnafiklarm. Allah Rcsulunc dil$-

manhk yapacaklarina ve onunla birlikie muslti-

m an!arm sava$malanm bnleyeceklerine dairya-

hudi vc mu$riklcrc vaaddc bulunmus. olduklan-

na i$arci cdilmisur.)

27. Ya melekler onlann yiizlerinc ve

sirtlanna vurarak canlanni alirken du-

rumlan nasil olacak!

28. Bunun sebebi, onlann Allah'i ga-

zaplandiran §cylcrin ardinca gitmclcri

vc O'nu razi edecek §eylerden hoslan-

mamalandir. Bu yiizden Allah onlann
i .sic rim bo$a cikarmi§tir.

29. Kalplcrinde hasulik olanlar, yok-
sa Allah'in. kinlerini onaya cikarmaya-
cagini mi sandilar?

(Hem Hz. Peygamber'e, hem de muminlcrc
kin besleyen munafiklai. kafirlcrc yardim cdi-

yor. buna kar$ilik iman ve cihad gibi ilahi ho§-

nuiluga sebep olacak davramslara yonelmiyor-

lardi. Bu yiizden gorunurdeki amellerinin bo;a
gilligi ge^cn aycllcrde belirlilmiflir.)
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30. Biz dilcscydik onlan sana goste-

rirdik dc, sen onlan yuzlerinden lanir-

din. Andolsun ki sen onlan konu§ma
tarzlanndan tamrsin. Allah i§lediklcri-

nizi bilir.

(Rivayel edildigine gore, bu ayclin niizuliin-

den sonra Hz. Peygambcr'e hicbir munafik gizli

kalmiyor. hepsini simalanndan laniyordu.

Munafiklann laninan bir bask a yonleri dc koims

malariydi. (^unku onlar Rcsulullah'in huzurunda

konu§urlarken miisliimanlar hakkinda iisiu ka-

pali inciiici konu§malar yaparlardi.)

31. Andolsun ki icjnizdcn cihad

cdcnlcrlc sabredcnlcri belirleyinceye

vc haberlerinizi agiklayincaya kadar si-

zi imtihan cdcccgiz.

(Aycl, muminlerin cihadla ve giicliigU olan di-

gcr yukumlUlilklcrlc imiihan edileccklerini, ay-

nca itaal veya isyanlarmin aciklanaeagini habcr

vermektedir.)

32. InkSr cdenlcr, Allah yolundan ali-

koyanlar ve kcndilcrinc dogru yol belli

olduktan sonra Peygambcr'e karsj ge-

lcnler, Allah'a higbir zarar vcrcmczlcr.

Allah onlann yapliklanm bo§a Qikara-

caktir.

(Hz. Peygambcr'e kar$i -gelenlerin, Kurcy$

mtl$rikleriylc onlari dcstekJcyen yahudiler oldu-

gu bihnmcktcdir. Bunlarm Hz. Peygambcr'e

dusmanlik adina yaptiklari bosa gitugi gibi sada-

ka ve benzeri amellcrinin de bo§a cikacagi kesin-

dir.)

33. Ey iman edcnler! Allah'a iiaat

cdin, Peygamber'e itaal edin. Isjcrinizi

bo§a gikarmayin.

34. Ink5r edip Allah yolundan aliko-

yanlan ve sonra da kafirolarak Olcnlcri

Allah asla bagisjamaz.

35. Ustiin durumda iken gev§eyip ba-

n§a gagirmayin. Allah sizinle berabcr-

dir. O amellerinizi asla cksiltmcyccck-

tir.

(Buna gore mtislumanlar dii^man kar$isinda

usttin durumda iken, sulh isle-guide bulunamaz-

lar. Aslolan du$man kar$isinda gcv$cmcmck,

eziklik. hissederek panige kapilmamaktir.)

36. Dogrusu diinya hayati ancak bir

oyun ve eglencedir. Eger iman edcr vc

sakinirsaniz Allah size mukafaiinizi ve-

rir. Ve sizden mallannizi (tamamen
sarfetmenizi) istemez.

(Sarfedilmesi istcnen, .sadecc zekai vc sadaka

gibi cuz'i bir miktardtr.)

37. Eger onlan (tamamim) istescydi

vc sizi zorlasaydi, cimrilik ederdiniz ve
bu da sizin kinlcrinizi ortaya gikanrdi.

(Ayet, mallarm lumunun istenmesi halinde

bclirccck cimrilik duygusunun. hlam'a ve Hz.

Peygamber'e kin beslcme bl^usunc kadar vara-

cagina lemas ederek, insanin mal kar$isindaki

psikolojik durumunu lahhl cimcktcdij.)

38. i§tc sizler, Allah yolunda harca-

maya caginliyorsunuz. Iginizdcn kimi-

niz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik

ederse, ancak kendisinc cimrilik eimi§

olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz.

Eger O'ndan yflz ccvirirscniz, ycrinize

sizden ha$ka bir toplum getirir, anik on-

lar sizin gibi dc olmazlar.

(Ayele gore, insanlar far/ olan harcamayi

yapmak zorundadtrlar. Eger bunu yerine geiir-

me/lerse helaki hak eden bir (opium olurlar.)
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KIRKSEKIZINCI SURE
el-FETlH

Icinde Islam'in elde edecegi fctih. ba$an ve

zafcrdcn bahscdildigi i^in Fctih adim alan bu
sure, hicrciin alimci yilinda Hudeybiye antla^-

masi donlisttndc Mckkc ile Mcdinc arasinda in-

mi$ ve Medine'de inen surelerden sayilmi§tir; 29
aycitir.

Bismi 11Shirrahm ani rrahfm
1. Biz sana dogrusu apacik bir feiih

ihsan eitik.

2. Boylcce Allah, senin gecmis, ve ge-

lecek giinahim bagislar. Sana olan ni-

meiini lamamlar vc seni dogru bir yola

iletir.

3. Ve sana §anh bir zafcrlc yardim
eder.

{Ge^mis.ie ve gelecekte giinahtan uzak bulu-

nan Pcygambcr'c tamamlanan llahi nimct, Mck-
ke vc Taifin fclhi. dtinyada $crcfinin yucc kihn-

masi, yardim ve zafere nail olmasi, ba$ kaldiran-

lann boyun egmesi scklindc iccclli clmisur.

Hakikalcn Hz. Peygamber Allah'in habihidir.

onccki $criatlan tamamlamis, ve dilzeltmistir.

Miraca nail olmu§. cn yilcc makamlara kadar
yuksclmi$. ins vc cinnc peygamber olmus,,

ganimct kendisine ve limmeiine me^ru kihnmis,

sefaaii makbul olmu§, tesehhiidde, ezanda ve

Kur'an'in bircok ycrindc Allah ile birlikic aml-

mi$. ona ilaal Allah'a ilaal sayilmistir. Kelime-i

Tcvhid'in iki riiknUnden biri olmu$. boylcce ken-

disi ifin butiin nimcllcr tamamlanmis.ur.)

4. imanlanni bir kat daha amirsinlar

diyc muminlcrin kalplcrinc guven indi-

ren O'dur. Goklerin ve yerin ordulan
Allah'indir. Allah bilendir. her scyi hik-

metle yapandir.

5. (Biitiin bu lutuflar) miimin erkek-

lerle miimin kadinlan, icjnde ebedi ka-

lacaklan, zemininden irmaklar akan
ccnncllcre koymasi, onlann gunahlan-

ni orimesi igindir. i§te bu, Allah katinda

buyuk bir kurtulu§iur.

6. (Bir de bunlar) Allah hakkinda
ktiiii zanda bulunan miinafik crkckicrc

ve miinafik kadmlara, Allah'a onak ko-

§an crkckicrc vc ortak ko§an kadmlara
azap etmesi igindir. Musliimanlar icjn

bcklcdiklcri kotuluk cemberi basjanna
gclsin! Allah onlara gazap etmi§, lanet-

lcmis. vc cchcnncmi kcndilcrinc hazir-

lamis.tir. Orasi nc kolii biryerdir!

7. Goklerin vc ycrin ordulan Al-

lah'indir. Allah azizdir, hakimdir.

8. §uphesiz biz seni, sahit, miijdeleyi-

ci ve uyanci olarak gonderdik.

9. Ta ki (ey muminler!) Allah'a ve
Rcsulunc iman edesiniz. ResGliine yar-

dim edesiniz, O'na saygi gOsteresiniz ve

sabah ak§am Allah'i tcsbih edesiniz.
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10. Muhakkak ki sana biat cdcnlcr

ancak AHah'a biat etmektedirler. Al-

lah'in cli onlann cllcrinin uzcrindedir.

Kim ahdini bozarsa, ancak kendi alcy-

hinc bozmu§ olur. Kim dc Allah ile olan

ahdinc vcfa gostcrirsc Allah ona biiyiik

bir mukaTat verecektir.
(Ayct, Kurcy? ile miislumanlar arasuida yapi-

lan on yil siireli Hudeybiye anilasmasina vc bu
anlla$ma sirasindaki biata i$aret eimektedir.

§6ylc ki, hicrcliii altinci yilinda H/.. Peygambcr,
umrc yapmak i^in 14(K) muslumanla Mckke'ye
dogru yula (iknush. Fakai Kurcy;. muslumanla-

n MckJcc'ye sokmak islemcdigindcn fcnlcrinc bir

birlik cikaimi$, Hz. Peygamber de vadilerdcn sa-

pip Hudcybiye'ye gelmi$ti. Sava$mak niyeiinde

dcgildi. Anla§mak i^in Hz. Osman' i Kurcy$'c el-

i.: gemdermis,. Hz. Osman'm dunil^u gccikincc,

Peygamberimiz bir agacin allina cilurarak ash-

abindan. Osman nldiirulmu? ise filQnccye kadar

savas,acaklanna dair so/, almi$u. Onlar da Hz.

Peygamber'e bial edip bu sozii vermister. sonun-

da Hz. Osman gelmi$ti.)

11. BcdevHcrdcn gcri kalmis. olanlar,

sana diyeceklerki: «MalIanmiz ve aile-

lerimiz bizi ahkoydu. Allah'tan bizim
bagi§lanmamizi dile.» Onlar kalplcrin-

dc olmayani dillcriylc soylcrlcr. Dc ki:

Allah size bir zarar gelmesini dilcrsc

veya bir fayda cldc ctmcnizi islcrsc

O'na karsj kimin bir seye gucii yetcbi-

lir? Kaldi ki, Allah yaptiklanmzdan ha-

berdardir.
(Burada, Kureys/in taarnizundan korktuklari

i?in seferc cikmayan, Medine civannda oturan

Eslem, Ciiheyne, Mu/.eyne ve Gifar kabilclerine

isarei edilmektcdir. Bunlar Hudeybiye donU$Un-
de Hz. Peygambcr'dcn 6zUr dilemi$lcrdi.)

12. Aslinda siz Pcygambcrin ve
miiminlcrin ailclcrinc bir daha donme-
yeceklcrini sanmi§uniz. Bu sizin gonul-

lerinize giizel goriindu de kCtii zanda
bulundunuz ve hclaki hak ctmi§ bir top-

luluk oldunuz.

13. Kim Allah'a vc Rcsuliinc iman ci-

mezse bilsin ki biz, kaTirlcr i^in c,ilgin

bir ales. hazirlami§izdir.

14. Goklerin ve yerin miilkii Allah'm-

dir. O, dilcdigini bagi§lar, dilcdiginc cc-

za vcrir. Allah ^ok bagisjayan, cok mer-
hamei cdendir.

15. Siz ganimetlcri almak icin gittigi-

nizde seferden geri kalanlar: Birakin,

biz dc arkaniza dusclim, diycccklcrdir.

Onlar, Allah'in soziinii degijjtirmek is-

terler. De ki: «Siz asla bizim pesjmize

du§meyeccksiniz! Allah daha once si-

zin icjn boyle buyurmus.tur.» Onlar si-

ze: Hayir, bizi ktskaniyorsunuz, diye-

ccklerdir. BilSkis onlar, pek az anlayan

kimsclcrdir.
(Hz. Peygambcr, hicrctin altinci yilinda Hu-

dcybiye'den dondilklen sonra erlcsi yilin ba§la-

nnda Hudcybiye'yc i$iirak cdcnlcrlc birlikle

Haybcr sefcrine
f dcmi§, orayi fcthelmis.ti. Bu fc-

(ihlen musliimanlaia. cok^a ganimet dtt$mu$,

buna iflirak ctmcyenler. ganimet husina kapila-

rak talepie bulunmuslardi. Ayeite bu dunima isa-

rei edilmis,, Hz. Peygamber Hudeybiye'de bulu-

nanlarla Hayber'e giimis,. ganimeUeri onlara lak-

sim euni$, geri kalanlara ganimet verilmeyece-

gine, ganimctc dzcllikte Hudeybiye'ye kalilanla-

rin orlak olacaklanna dair ilahi hiikmil uygula-

mi$ti.)
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16. Bcdevflerdcn (seferden) geri kal-

mi§ olanlara de ki: Siz yakinda gok kuv-

vctli bir kavmc kar§i sava§maya c,agm-

lacaksiruz. Onlarla. leslim oluncaya ka-

dar sava§acaksimz. Eger emrc itaat

ederseniz, Allah size giizel bir miikaTat

vcrir. Ama onccdcn dondugiinuz gibi

yinc donccck olursaniz sizi acikli bir

azaba ugratir.

(Hudeybiye seferinden geri kalanlarin sava$a

caginldigi kuvvctli loplulugun. Faishlar vcya

Romahlar oldugu bcliriilmi$tir.)

17. Kdre vebal yoktur, lopala da ve-

bal yoklur, hastaya da vcbal yokiur.

(Bunlar sava$a katilmak zorunda de-

gildirler.) Kim Allah'a ve Peygambcri-

nc itaal cdcrsc, Allah onu allindan ir-

maklar akan cenneilere sokar. Kim de
geri kahrsa, onu aci bir azaba ugratir.

18. Andolsun ki o agacin altinda sana

biat ederlerkcn Allah, o muminlerden
razi olmusiur Kalplcrindc olani bilmi§,

onlara gliven duygusu vermis, ve onlan

pek yakin bir fciihle 6dullcndirmi§tir.

(Ayetin i$arci eitigi bial, Hudcybiyc'dc
«Scmre» agacin in allinda yapilan "Ridvan bia

ti»dir. 1400 sahabi, Kurey$'e kar$i dliinceye ka-

dar sava§acaklarina yernin eimi$lerdi. Haber ve-

rilcn yakin fciih. Hayber'in fcLhi olarak anla$il-

mi$ur.)

19. Yinc onlan clde edecekleri bircok

ganimcdcrle de mukafalandirdi. Allah

iisiiindur, hikmct sahibidir.

(Gcrcckicn, yine bir sUre soma musliimanlar

fclhedilcn Hayber'de bircok ganimcl eldc elmi$-

lcrdir.)

20. Allah size, clde cdcccginiz bircok

ganimet vfidctmijjlir. (Bu ganimetler-

den) i§!c §unlan hemen vermis, vc in-

sanlann cllcrini sizden cekmi§lir ki bu,

muminlcre bir i§arct olsun ve sizi dos-

dogru yola ilclsin.

(Tcfsirler. genelliklc ayclin yorumunu !jdyle

yapmi$lardir:

Allah, vadettigi fetihlerinden ilkini. yani

Haybcr'i vc ganimctlcrini hemcn bah$eimi$tir.

Bu arada Hayberlilcrin miiucfiklcri olan Escd ve

Gata fan kabilelcrinin de musliimanlara hiicum-

larini dnlemi$iir. Hudeybiye ban^iyla da Mek-
kelilerin laarruzu 6nlenmi§tir.)

21. Heniiz eldc edemcdiginiz ba§ka
ganimctlcr dc vardir ki, onlar Allah'm

bilgi ve kudrcti dahilindcdir. Allah, her

§cye kadirdir.

22. Eger kafirlersizinle savas.salardi.

arkalanna donup ka^arlardi. Sonra bir

dost ve yardimci da bulamazlardi.

(Ayellc ifadc cdildiginc gdrc $ayet Kurcy$li-

Icr. Hudcybiyc'dc ban; icklifinde bulunmayip
sava;a giri$selerdi maglup olacaklardi, Cenab-i

Hakk in lakdiri boyle (ccclli edeceku.)

23. Allah'm, oicdcnbcrisuregelen ka-

nunu budur. Allah'm kanununda asla bir

degisjklik bulamazsin.
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24. O sizi onlara karsj muzaffcr kil-

diktan sonra, Mckkc'nin igindc onlann
cllcrini sizdcn, sizin cllcrinizi dc onlar-

dan gekendir. Allah, yaptiklannizi go-

rcndir.
(Ger^cklcn Ccnab-i Hak. Mckkc sinirlan

icjnde yani Hudeybiye'dc rmJslumanlara zafcr
hahifCLmisu .^oylc ki. diismandan silahh sckscn
ki$i, musiumanlarm cirafini sarmiskcn. yakala-
narak Hz. Peygamber'in hu/.uruna ECtinlmijjlcr,

Hz. Peygamber de onlan affcimi^ti. i$(e Kurey$-
lilcrin Dans, istcmclcnnc bu olay scbeb olmuj-
lur.)

25. Onlar, inkSr eden vc sizin Mcs-
cid-i Haram'i ziyarctinizi vc bcklciilcn

kurbanlann yerlcrinc ula§masim mene-
dcnlcrdir. Egcr (Mekke«fj kcndilcrini

heniiz lanimadigimz miimin crkcklcrlc

miimin kadinlan bilmcycrck cjgncmc-
niz sebebiyle uzuniuyc kapilmaniz ihti-

mali olmasaydi (Allah savagi bnlemei-
di'i Dilediklerinc rahmet ctmek i^in

Allah bdyle yapmis.ur. Egcr onlar birbi-

rinden aynlmi§ olsalardi elbclte onlar-

dan inkSredcnlcri elcmli bir azaba Qarp-

tinrdik.
(Hudeybiye'dc Kurey$liler. muslumanlann

Mckkc'yc girmclcrinc cngcl olmakla hem Mcs-
cid-i Haram'i ?iyare( eimclcrinc. hem de ha/irla

nan kurbanlanni Minada kesmelerine mani ol-

muijlardi. Ziyarcilen ahkonma karsisinda miis-
lilmanlara sava$ ve fetih izninin venlmeyi^sebc-
bi, Mckkcde bulunan vc henliz imamni aciga vu-
ramamij muminlerin varhgi idi. MUminlcr. Ku-
rcysh kafirlerden secJIip aynlamadiklan 19m fc-

Lih crlelenmi$ii.)

26. O zaman inkarcdcnlcr, kalplerinc

laassubu, cahiliyc taassubunu yerlc§lir-

mi$lerdi. Allah da cl^isinc vc muminlc-
re siikunct ve giivcnini indirdi, onlann
takv5 soziinii luimalanni sagladi. Zatcn
onlar buna lSyik ve chil kimsclcrdi. Al-
lah Jicr §cyi bilendir.

(Ayelie yer alan lakva sozu. $ehadei kelimesi-
dir. Takva Kehmesinc baelihk 0 sirada cereyan
eden olayi yali$tumi$tir. Sciylc ki. Hudeybiye'dc
Mekkelilerlc muslumanlar arasinda anlla^ma
yazilacagi sirada Hi. Peygamber. Hz. Ali ye.

«yaz» dedi: «Bu. Allah'm clcisinin. Mekke hal-

kiyla yapugi antla$madir.» Kurcys, lemsilcilcri

dediler ki: «Biz senin Allah'in clc.isi oldugunu
bilsck, sizin Kabe'ye girmcnizc cngcl olmayiz.
Soyle ya/in: «Bu, Abdullah oglu Muhammco ile

Mekke halki arasmdaki anllasmadir.* Hz. Pey-
gamber dc oyle ya/.dirdi. Kurey§lilerin bu luiu-

mu muminlerin cok agrina gilmtsh ama. ayetic
ifadesini bulan takva sozil, onlan yausunp tcskin

eimisti.)

27. Andolsun ki Allah, elcjsinin riiya-

sini dogru cikardi. Allah dilcrse siz gu-
ven ic.inde basjanmzi tira§ elmis vc ki-

ITS

saltmis olarak, korkmadan Mescid-i
Haram'a gircccksiniz. Allah sizin bil-

mcdiginizi bilir. i§tc bundan once size

yakin bir fctih vcrdi.
(Rivayet edildigine gtire, Hz. Peygamber,

Hudeybiyc'ye ^ikmadan once rtiyasinda kendi-
simn vc ashabimn emniyel icmdo ba^lanm nr. is

cderek Mekkc'yc giidiklcrini gormii^. bunu ash-
abina habcr vcrmisii. Onlar da 50k sevinmisjerdi.

Nihayei scfere c,ikip, Hudcybiye'de ahkonulup
donduklcri zaman bu durum onlan cok u/mu§tu.
Bazi munafiklar da sUpheye dit^erek ustii kapali
konu^malara baslami^lardi. Fakat bunda bir nik-
mciin oldugu bciinilmi;, fcihin mUycsscr olaca-
gi hildihlcrek. bir sene onceki yakin fetih (Hay-
bcr fclhi) haurlalilmi^lir.)

28. Biiliin dinlcrdcn ustiin kilmak
Qzeit, Peygamberini hidayct vc hak din
ile g6ndcren O'dur. §ahii olarak Allah
ycicr.
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29. Muhammcd Allah'in elcisidir.

Beraberinde bulunanlar da kafirlcrc

kar$i cctin. kcndi aralannda merhamel-
lidirler. Onlan riikuya vanrkcn, sccdc

cdcrkcn goriirsiin. Allah'tan liituf ve n-

za isterler. Onlann ni§anlan yiizlerin-

deki secde izidir. Bu, onlann Tevrat'taki

vasiflandir. incil'dcki vasiflan da §6y-

ledir: Onlar filizini yanp gikarmi§, git-

likgc onu kuvvctlcndirerek kalinla§mi§,

govdesi iizcrinc dikilmi§ birekine bcn-

zerler ki bu, ekicilerin de ho§una gider.

Allah boylece onlan cogaltip kuvvet-
lcndirmcKlc kafirleri ofkelendirir. Al-
lah onlardan inanip iyi i$ler yapanlara
magfirct ve buyiik mukaTat vaaetmi§-
tir.

(Hz. Peygamber ve arkadasjanrun ilk vc son
durumlan bir bcnzcime ile anlatilmakiadir. Ilk

dcfa yen: aiilan bir dane gibi filizlenmeye ba$la-

yan niuslilmanlar. gittikc,c guvlcnerck koca bir

ordu olmu$lar. Islam tohumunu ckcnlcr bu duru-

ma son derece sevinirlcrken. onlann bu gu^lu du-

nimunu goren kaTuier de bfkeden catlai hale gel-

misjerdi.)

(49)

KIRKDOKUZUNCU SURE
el-HUCURAT

Bu surcde muminlere hazi gorgii kurallan.

Pcvgambcr e ve birbirlerine kar§i nasil davrana-
caklari ogrclilmcklcdir. Medinc'de inmis.iir. 18
aycuir. Aduii, dorduncu ayeiteki «odalar» anla-

mina gelen <-hucurai» kclimesinden alu.

B i sm i 1 1 Sh i rrahmani rrahfrn

1. Ey iman edenlcr! Allah'in ve Resu-
liinun online ge^meyin. Allah'ian kor-

kun. §uphcsiz Allah isjicndir, bilendir.
(Ayclle bclirlilen, bniinc ge\:meme hususu.

sdylcncn so/, yapilan is, ve <^ikanlan hiikumlerde,

Hz. Pcygambcr'c aykm davranmama, edebi ko-

ruma ve O'na uyma seklinde yorumlanmi$tir.)

2. Ey iman edcnler! Seslerinizi Pey-
gambcr'in sesinin ustiinc yiikscltmeyin.

Birbirinize bagirdiginiz gibi, Pcygam-
bcr'c yiiksck sesle bagirmayin; yoksa
siz farkma varmadan amelleriniz bo§a
gidiverir.

(Resulullah'm huzurunda yiiksck sesle ko-

nu$mak yasaklanmi§iu. Bundan maksal Hz.
Peygambcr'in huzurunda munascbctsizcc bagi-

np cagirmayi ve sesi yukscltmeyi bnlemeklir.

Sahabeden Sabit b. Kays'in durumu ayetin anla-

mina a$ddik gccirmckledir §<iylc ki: Bu /at, ayei

inince, yuksek scsli oldugundan, Hz. Peygam-
bcr'in hu*urunda konu§ursa ameluun bo$a gidc-

cegi endi$esi ile huzur-i risalcte giuncmeyc ba§-

lami^ti. Hz. Peygamber onu cagirtarak leselli ei-

mi$. ona hayu habcri vc cennci mujdcsi vermis.-

tfr.)

3. Allah'in clcisinin huzurunda sesle-

rini kisanlar, §iiphcsiz Allah'in kalplcri-

ni lakva ile imtihan ettigi kimselerdir.

Onlara magfirct vc biiyiik bir mukSfat
vardir.

4. (Resulumf) Sana odalann arka ta-

rafindan bagiranlann cogu akh crmcz
kimselerdir.

(Rivayct edildiginc gore, Uycync b. Hisn ile

Akra' b. Habis, Temim ogullanndan yetmis, ki$i-

Uk bir heycile ogle vakti Allah'in elcjsine gelmt$-

lcrdi. Rcsulullah. odasmda uyuyordu «Ya Mu-
hammcd! Di^an 91k, yanimiza gel!» diye bagir-

misjardi. Ayei bu liir davram§in uygunsuzlugu-
na dikkat cekmekicdu.)
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5. Eger onlar, sen yanlanna cikincaya

kadar sabreiselerdi, elbeile kendilcri

igin daha iyi olurdu. Allah 90k hagisja-

yan, gok esirgeyendir.

6. Ey iman edenler! Eger bir fasik size

bir habcr geiirirse onun dogrulugunu
ara§tinn. Yoksa bilmcden bir topluluga

kdtiiliik edersini/ de sonra yaptiginiza

pi§man olursunuz.

(Rivaycl cdildigine gore Hz. Pcygambcr,
Velld b. l.'kbe'yi Bern Musialik kabilesine zekai

memuru olarak gonderniijii: Velid. bunlarla ara-

sinda dnecden vai olan bir husumcltcn dolayi.

korkuya kapilmi^. yoldan d6nrnii;. Uslclik Hi.

Peygamber'e gelerek onlann irlidal edip. zckal

vermcdiklerini duyurmu$iu. Bunun Uzerine Hz.

Pcygamber onlara 6fkclcnmi$, sava$mayi bile

lasarlami!}. aym zamanda Halid b. Velid i dc du-

rumu incclemek Uzerc gondermi$ti. Halid. incc-

lemeleri sonunda Bern Mustalik'in ezan okuyup,

namaz kildiklarini vc zckatlarini dajcsHm cllik-

lcrini Hz. Peygamber'e bildirmi§ii. Ayctin nuzul

sebebinin hu olay oldugu degi$ik rivayellcrde

yer almi$tir.)

7. Hem bilin ki. iginizde Allah'in clgi-

si vardir. §ayct o, birgok isjerde size uy-

saydt, sikinliya dii§erdiniz. Fakat Allah

size imam scvdirmi§ vc onu gdniillcri-

nize sindirmijjiir. KiifriJ, fiski ve isyani

da size girkin gdsicrmi§tir. i§tc dogru
yolda olanlar bunlardir.

8. Bu, Allah'lan bir lutuf ve nimcltir.

Allah alimdir, hakimdir.

9. Eger muminlcrdcn iki gurup birbir-

leriyle vuru^urlarsa aralanni diizcliin.

§ayct biri otckinc saldinrsa, Allah'in

buyruguna ddnunceye kadar saldiran

tarafla savasin. Egcrd6nerse artik arala-

nni adalctlc diizcltin ve (her i$te) ada-

letli davranin. §iiphesiz ki Allah, 3dil

davrananlan sever.

10. Miiminlcr ancak kardc§lirlcr. Oy-
leyse karde§lerinizin arasiru du/eltin ve

Allah'lan korkun ki csirgencsiniz.

1 1 . Ey miiminlcr! Bir lopluluk diger

bir toplulugu alaya almasm. Bclki dc

onlar, kendilerinden daha iyidirlcr. Ka-

dinlar da kadinlan alaya almasinlar.

Bclki onlar kendilerinden daha iyidir-

lcr. Kendi kendinizi ayiplamayin, birbi-

rinizi koiu lakaplarla gagirmayin.

imandan sonra fflsiklik ne kotu bir isim-

dir! Kim de levbe eimezse i§ie onlar

zalimlerdir.

(Erkeklerin ve kadinlann birbirleriyle alay et-

memeleri. birbirlerini ayiplamamalari ve kdtu*

lakap lakmamalari istenmekie. bunlan yapma-
run yoldan ^ikma anlamina gelen fasiklik oldugu
halirlaiilmaktadir.)
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12. Ey iman edcnlcr! Zanmn gogun-

dan kacjnin. Qiinkii zanmn bir kismi gii-

nahur. Birbirinizin kusurunu arasjirma-

yin. Bihniz digerinizi arkasindan geki§-

tirmesin. Biriniz, 01mii§ kardc§inin cli-

ni ycmcktcn hosjanir mi? I$te bundan
tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun.

§iiphcsiz Allah, levbeyi gok kabul

edendir, cok esirgeyicidir.

(Zandan kacuimamiz, kusur ara^tirip ayiplan

dcsmcmcmiz vc giybct elmcmemiz istenmi$nr.

£eki$lirilen kimsede, anlalilan kusur bulunsa bi-

le, bunun anlaiilmasirun caiz olmadigi Hz. Pey-

gamheT tarafindan aciklarunijlir.)

13. Ey insanlar! Dogmsu biz sizi bir

crkckle bir disjden yarattik. Vc birbiri-

nizle tam§maniz icjn sizi kavimlcrc vc

kabilclere ayirdik. Muhakkak ki Allah

yaninda en dcgcrli olanimz, O'ndan en

qok korkamnizdir. §iiphesiz Allah bi-

lendir, her §eydcn habcrdardir.

(Hz. Adem ve Havva'dan cogalan insanlar,

ycrytlziindc ce^illi renk ve dUde kiicuklu buyiik-

lii topluluklar olu;rurmu;lardir. Kiictikten biiyii-

ge. kabileden milledere varincaya kadar farkhlik

gosicrcn bu olusumun, lemel sebebinin killelerin

birbirini laniyip, anlasmak vc kayna$mak oldu-

gu anla$ilmakiadir. Yani soy-soplabviinmckyc-

rinc, birlc^ip butunlesmek dngbrulmu§iur.)

14. Bedcvilcr «inandik» dcdiler. De
ki: Siz iman elmediniz, ama «Boyun cg-

dik > dcyin. Hcniiz iman kalplerinize

ycrle§medi. Eger Allah'a vc clgisinc

iiaat cdcrseniz, Allah isjerinizden hig-

bir §eyi eksilimcz. £unkii Allah 90k ba-

gisjayan, cok esirgcycndir.

(Escd ogullanndan bir topluluk, bir kulik se-

ncsindc Mcdinc'yc gclcrck iman eitiklenm sby-

lcmisjcr ve Hz. Peygamber'e "Sana yuklcrimiz

vc ailclcrimizle geldik. Seninle falan kabilc gibi

sava;madik» demisjer. sadaka istemi$lerdi.

Ayei on 1arm bu durum unu (ahlil ederek. onlarui

kalptcn tasdik clmediklcrini. sadece dilden les-

limiyeilcnni bcliruiklcrini ifade etmekiedir.)

15. Muminlcr ancak Allah'a ve Resfl-

liine iman cdcn, ondan sonra asla $uphe-

ye du$mcycn, Allah yolunda mallanyla

vc canlanyla sava§anlardir. i§Cc dogru-

lar ancak onlardir.

16. Dc ki: Siz dininizi Allah'a mi 6g-

rctiyorsunuz? Oysa Allah goklcrdc

olanlan da bilir, ycrde olanlan da. Allah

hcr$cyi hakkiyla bilcndir.

17. Onlar islSm'a girdikleri igin seni

minnel allina sokuyorlar. Dc ki: Miislii-

manligmizi benim ba§ima kakmayin.
Egcr dogru kimselerseniz bilesiniz ki,

sizi imana crdirdigi igin asil Allah size

liitufta bulunmu§tur.

18. §iiphesiz Allah, gdklerin ve yerin

gizliliklcrini bilir, Allah yaptiklanmzi
gorendir.
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(50)

ELLINCi SURE
KAF

Mckkc'de inmi^tir, 45 aycilir. «Kaf» harfi ile

baijladigi icin bu adt almi$lir.

Bism i II ihirrahm anirTahim
1. Kaf. §erefli Kur'an'a andolsun.

2. Aralanndan bir uyancinin gclmc-
sine sasnlar da, kafirlcr §6ylc dcdilcr:

«Bu §a§ilacak bir scydir.»
(Ayelin beliritigi vc inkar edenlerin §a$ilacak

$ey saydiklan husus dirilmc vc echennem ayabi-

nin habcr vcrilmcsidir.)

3. «Bi/ dldiigumuz ve loprak oldugu-

muz zaman mi (dirilecegiz)? Bu. akla

UZak bir ddniislur.»

4. Biz. topragin onlardan ncleri ek-

silttigini kcsinliklc bilmcktcyiz. Yani-

mizda o bilgilcri koruyan bir kitap var-

dir.

(Gercekien ayeite behrlildigi gibi lopragin

ccscilcri cksilup bitirmcsi, dirilmc olmayacagi
anlamina gelmc/. L'sielik loprak. diinya hayati-

nm kaynagi ve inayasidir.)

5. Bilakis onlar, hak kendilerine ge-
lince yalanladilar. §imdi onlar sa§irmi§

bir haldcdirlcr.

(Kur'an vcya Pcygambcr gclincc. mu$riklcr
bunlai hakkinda cch$kili gdrii$ler bclirlcrck

nu\ii. bliyucu. $iir. jaij, kehanci, kahin» gibi

ifadclcr kullanmi$lardi. Ayei yalanlayanlarin bu
tutumlanna i^aret eimcktcdir.)

6. Ustlerindcki gdgc bakmazlar mi ki,

onu nasil bina clmi§ ve nasil donatmi-

§iz! Onda higbirc.ailak da yok.

7. Ycryuziinu de ddscdik ve ona sabil

daglar koyduk. Orada gonul acan her

lurden (bitkiler) yclisurdik.

8. Allah'a ybnclcn her kula gdniil go-

ziinii a^mak vc ibrcl vermck icjn (biitiin

bunlari yaptik).

9. Goktcn bcrckctli bir su indirdik,

onunla bahgelcr ve bigilecek danclcr bi-

tirdik.

10. 11. Kullara nzik olmasi igin birbi-

rine girmi§, kiimc kiimc tomurcuklan
olan uzun boylu hurma agaclan yeti§lir-

dik. Vc o su ile blu topraga can verdik.

I$le hayata yeniden cjki§ da boylcdir.

(Su ile, blen roprak canlaniyor; agaclara laze

bir hayai gcliyor. bitkiler yerden cikiyor. l$le uv
sanlar da kabirlerinden dyle cikacaklardu.)

12. Onlardan once Nun kavmi, Res
halki vc Scmud da yalanlamisu.

13. Ad ve Firavun ile Lul'un kardesje-

ri dc (yalanladilar).

14. Eykc halki ve TUbba' kavmi de.

Biitiin bunlar pcygambcrlcri yalanladi-

lar da tehdidim gergeklesn!
(Ayetlcrde gc^en Scmud Hz. Salih'in. Ad Hz.

Hud'un. Eykc Hz, §uayb'in kavimlcri idiler. Bu-
rada dnceki ink arc i milleilere gelen azaphatirla-

iilarak. Kurey$'in durumundan Oziilen Hz, Pey-
gamber Icsclli cdilmcklcdir.)

15. Ilk yaratmada acizlik mi gdstcr-

dik? Hayir, onlar yeni bir yaralma husu-

sunda suphe icjndcdirler.

(Allah ilk yarali;la acz gdstcrmcdiginc gore,

yeniden yaraunakian asla aciz degildir.)
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16. Andolsun, insani biz yarattik ve

nefstnin kendisinc fisildadiklanni bili-

riz ve biz ona §ah damanndan daha ya-

kiniz.

17. Iki mclck (insantn) saginda ve

solunda oturarak yapliklanni yazmak-
tadirtar,

18. lasan higbir soz soylcmez ki, ya-

ninda gdzetleyen yazmaya hazir bir mc-
lck bulunmasin.

19. Oliim sarhosjugu gerccktcn gclir

de: i§te (ey insan) bu, scnin oicden beri

kactigin seydir, denir.

20. Sur'a ufuriilur; i§tc bu, gcleccgi

vadcdilcn giindiir.

21. Herkes, yanmda bir suriicii ve bir

dc §ahitlc beraber gclir.

(Ayeile gecen «sttrUcU» vc «;ahillcr»in iki

melek oldukJari, birinin mah^crc sevkctmc, di-

gerinin de amellere $ahiilik elme gorevini yerine

geiirdikleh soylenmi$; ayrica, «§ahit» hafaza
meleklcrindcn sayilmi$ur. Bir yoruma gore de
«suriicu"» kolulugii yazan melek, «§ahil» de iyili-

gi yazan melektir.)

22. Andolsun sen bundan gaflcltc

idin; derhal biz senin perdeni kaldirdik.

Bugun artik gOziin keskindir (denir).

23. 24, 25, 26. Yamndaki arkada§i:

«i§ie yanimdaki hazir, der. (Ikimelege
$u emir verilir:) Maydi ikiniz her inatci

kafiri, hayra buriin gUciiyle engel olani,

azgin supheciyi cehenneme aim; Allah
ile beraber baska ilSh edineni, §iddctli

azaba birliktc atin!

27. Mu§rikin arkada§i (§eytan) der
ki: Rabbimiz! Ben onu azdirmadim. Fa-

kat kendisi dcrin bir sapiklik igindcy-

di.

28. O esnada (Allah) buyurur: Huzu-
rumda cckismcyin! Ben size daha once
uyan gondermi$tim!

29. Benim huzurumda sGz degisuril-

mez ve ben kullara asla zulmedici degi-

lim.

30. O gun cehenneme «Doldun mu?»
dcriz. O da - Daha varmi?» der.

31. Cermet de lakvS sahiplerine yak-
la§tinlir; (onlardan) uzakta olmaya-
cakur.

32. 33. i§tc size vSdcdilen cennet! Ki
o, Allah'a yonelen, emirlcrinc riayet

cden, gormcdigi halde RahmSn'dan
korkan ve Allah'a y6nelmi§ bir kalp ile

gelen kimselere mahsusrur.

34. Oraya sclamctlc girin. i§te bu,

cbedf yasamanm basjadigi giindiir

35. Orada kendileri icjn dilcdiklcri

her scy vardir. Kaiimizda dahasi da var-

dir.

(Son cilmlcdc i$arci edilen nimetten maksa-
dm. «Allah i gdrme* oldugu alimlcrin cogunlu-
gunca ifade edilmi$lir. Ayrica bu ziyadclik, go/.-

Icrin gormcdigi, kulaklarin i$iimedigi, hicbir in-

sanin haiinna gclemeyecek sonsuznimeiler $ek-

linde de yonimlanmi$iir.)



KAF SURES1 CU7.: 26. Sure: 50

36. Biz, onlardan once kcndilcrindcn

daha gOglii olan, diyar diyar dola§an ni-

ce nesilleri helak cimisjzdir. Kunulus,

varmi!

("Diyar diyar dola$an nice nesiller* diyc tcr-

cumc cdilcn lopluluklann do \tSmalarinin scbe-

bi. ulumden kurtulma carclcrini aramalaridir.)

37. §iiphcsiz ki bunda akh olan veya
hazir bulunup kulak veren kimselcr icjn

bir ogiit vardir.

38. Andolsun biz, goklcri, yen vc iki-

si arasinda bulunanlan alti giindc yarat-

lik. Bize higbir yorgunluk ctikmedi.

(Bu ayctlc, yahudilerin «Allah, cumarlcsi gU-

nu islirahalc cekildi Ar§inustunc bagda; kurup
olurdu» jeklindcki so/.Icri rcddcdilmi$lir. Ba/i
tefsircilerc gore «alti giin«dcn maksat. alii do-

nemdir.)

39. (Resuliim!) Onlann dediklcrine

sabret. Giinesm dogu§undan Once dc,

bati§indan once dc Rabbini hamd ile

tcsbih ct.

(Ayetle. sabah. Ogle vc ikindi namazlannin ki

linmasi kasdedilmi^iir.)

40. Gecenin bir boliimunde ve seedc-

lerin ardindan da O'nu tcsbih ct.

(Bu ayelie dc. ak$am, yalsi ve icheccud na-

ma/lanyla, far/ nama/lann ardindan kihnan
siinnei ve nafile nanw.lar veya vitir namazi kas-

dedilmi$tir.)

41. Seslenenin yakin biryerden scslc-

necegi giine kulak ver.

(Semadan, Sur'a ufdrecck olan Israfil (a.s.)'in

cagin$ina i$arel olunmaktadir.)

42. O gun insanlar bu scsi gcn;cktcn i-

jjiteceklcrdir. I§lc bu, cjkis, giinudur.

(Buna gore insanlar, Israfil'in ikinci Sur'a ufii-

ru§unu i$uecekler; i$ie bu ses ve i$itmc ile kahir-

lcrindcn dirilip vikacaklardir.)

43. §uphcsiz biz diriltir vc olduriirtiz.

D6nu§ de ancak bizedir.

44. O gun yer yanhr, onlann uzcrin-

den stiratlc yanlip acUir. Bu, bize gore

kolay olan bir ha$irdir.

45. Biz onlann dcdiklcrini 90k iyi bi-

liriz. Sen onlann Uzerinde bir zorlayici

dcgilsin. Tchdidimdcn korkanlara

Kur'an'la Opt ver.

ELLIBIRINCI SURE
ez-ZARIYAT

Mckkc'dc inmiftir. 60 aycilir. Ilk aycltc gecen
ve oril/garlan* anlamina gclen «/ariyal» kclimc-

si. surcnin adi olmu$lur.

BismillaliirrahmSnirrahTm

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tozdurup savuranlara,

yiikiinii yuklenenlere, kolayca siiziilen-

Icrc, isi ayiranlara andolsun ki, size

vSdcdilcn. kcsinlikle dogrudur vc ceza

mutlaka vuku bulacaktir.

(Burada kcndilerinc yemin cdilenler. rtizga-

rlar. buluilar, gemiler veya meleklerdir.)
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7, 8, 9. iginde yoriingelcri olan gogc
andolsun ki siz ccli§kili sozler sOylii-

yorsunuz. Ondan (Kur'an'dan veya

imandan ancak) dondurulebilcn don-
durulur

.

(Ger<;cklen Kurcy$. Hz. Pcygambcr vc Kur'an

hakkinda farkh $eylcr soylOyorlardi. Peygambci
ve Kur'an hakkinda, sahir ve sihir, $air ve §iir,

kahin ve kehanet iddiasinda bulunmu$lardi.)

10. Kahrolsun o koyu yalancilar!

1 1 . Onlar koyu bir cchalct igcrisindc

kalrnis. gafillerdir.

12. Ccza gununun nc zaman oldugu-

nu sorarlar.

13. O gun onlar atc§c sokulacaklar-

dir.

14. Azabmizi tadin! Accle gelmesini

bcklediginiz sey budur i§te! (denir.)

15, 16. §uphesiz ki Allah'a isyandan

sakmanlar, Rablcrinin kcndilcrinc vcr-

digini alarak cenneilerde ve pmar ba§la-

nnda bulunacaklar. Ku§kusuz onlar,

bundan 6ncc diinyada giizcl davranan-

lardi.

17. Gccelcri pck az uyurlardi.

18. Seher vakiilerinde de istigfar

cdcrlcrdi.

19. Mallannda, muhtag ve yoksullar

icjn bir hak vardi.

20. Kesin olarak inananlar icjn yeryii-

ziindc Syctlcr vardir.
(Yeryijzunun daglarinda. denizlerinde, agac-

larinda, bilkilerindc, madenlerinde ve canjilann-

da Cenab-i Hakk'in kudrct iradc ve buiigine de-

lalet eden alameiler a^ikca sergilerunektedir.)

21. Kcndi nefislerinizde de 6yle. Gor-
mtiyor musunuz?

22. Semada da nzkiniz ve size vSde-

dilen ba§ka seyler vardir.

23. GOgiin ve yerin Rabbine andolsun
ki bu vaad, sizin konu§maniz gibi kesin

vc gcrccktir.
(Buna gOre insan kcndi konu$masinin kcndi -

sinc ail olmasindan nasi! §uphc clmczsc, AUah'm
bildirdigi $eylerden de dylece ^iiphe eimemeli-
dir.)

24. ibrahim'in agirlanan misafirlcri-

nin habcri sana gcldi mi? (Bunlar me-
leklerdi)

25. Onlar ibrahim'in yanina girmis,-

Icr, selam vermisjerdi. Ibrahim dc scla-

mi almi§, iginden, «Bunlar, yabancilar»

dcmi§ii.

26. Hcmcn ailcsinin yanina gidcrck

scmiz bir dana (kebabint) gctirmi§,

27. Onlann Online koyup «Yemez
misiniz?» demi§ti.

28. Dcrken onlardan korkmaya ba§-

ladi. «Korkma» dcdilcr ve onabilgin bir

oglan cocugu mujdclcdiler.

(Bu. tshak (a.s.)di.)

29. Kansi ciglik alarak geldi. Elini

yiiziinc garparak: «Bcn kisirbirkocaka-

nyim!» dcdi.

30. Onlar: «Bu bdylcdir. Rabbin soy-

lcmi§iir. O, hikmct sahibidir, bilendir»

dcdilcr.
(Hz. Ibrahim'in ya$li kansi Sare, aye tic belir-

lildigi gibi cocuk habcrini ahnca, $a§kinhk icin-

de clini yUziine vurarak, ya$lihgini ifade etmi$-
li.)
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31. (Ibrahim:) O halde i§iniz nedir,

ey elgiler? dedi.

32. "Biz, dcdilcr, suclu bir kavmc
gonderildik.»

33. «Uzerlcrinc gamurdan ta§ yagdir-

maya (geldik).»

34. (Bu ta§lar.) a§in gidenJer icjn

Rabbinin katmda isarctlcnmis, (ta$lar-

dtr).

35. Bunun uzerine orada bulunan
muminleri gikardik.

36. Zaten orada miislumanlardan. bir

cv hal kind an baska kimsc bulmadik.

37. Aci azaptan korkanlar igin orada

bir isarci biraktik.

38. Musa'da da (ibretler vardir).

Onu apagik bir dclil ile Firavun'a gtin-

dermistik.

39. Firavun ordusuyla birlikie yiiz ce-

virmi§: «0, bir buyiicudur veya bir deli-

dir» dcmi§ti.

40. Nihayct onu da ordulanni da ya-

kalayip denize attik, bu sirada kendini

kinayipduruyordu.
(Fiiavun, inkar vc inadindan, pcygambcri ya-

laniamasindan ve lannlik davasina kalki$masin-

dandolayi kendini kiniyordu.)

41. Ad kavmindc dc (ibretler vardir).

Onlara kasip kavuran ruzgSn gbnder-

mi§tik.

42. Ozcrindcn gcgtigi §cyi canh bi-

rakmiyor, onu kul edip savuruyordu.

43. Semud kavmindc dc (ibretler

vardir). Onlara: Bir siircye kadar fay-

dalanin, denmi§li.

44. Rablcrinin cmrine kar$i gcldilcr.

Bu yiizden, bakip dururlarken onlan
yildinm garpiverdi.

45. Ayaga kalkacak giigleri kalma-

mi§, yardim edenleri de olmami§ti.

46. BunJardan once de Nuh kavmini

hclSk elmi§tik. fiinku onlar yoldan gik-

rm§ bir loplum idiler.

47. Gogii kcndi ellerimizle biz kur-

duk vc biz (onu) clbcttc gcni§lctici-

yiz.

^0

X :

(Galaksiletin ve bir galakside bulunan yildiz-

lann devamli birbirindcn U7.akla$masim ifadc

cden «geni$leme leotisione i§arel vardir.)

48. Yen de dosedik. (Bak) ne guzel

do§eyiciyiz!

49. Her seyden de gift gift yaraitik ki,

du§unup ogiit alasiniz.

50. O halde Allah'a kosun. Ciinku

ben. size O'nun kaundan (gelmi§) agik

bir uyanciyim.

51. Allah ile beraber ba§ka bir iann

edinmcyin. Zira ben si7.c O'nun larafin-

dan (gelmi§) agik bir uyanciyim.
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52. i§te b6ylccc, onlardan oncekilere

her hangi bir peygamber geldigindc he-

men: O, bir buyucudur veya dclidir, de-

diler.

53. Bunu (nesilden nesile) birbirleri-

nc vasiyct mi cttilcr? Dogrusu onlar az-

gin bir topluluktur.

54. Artik onlara aldirma. (Davete uy-

mamalanndan dolayi) sen kinanacak

degilsin.

(Cunkii Hz. Peygamber siirekli olarak hakka
davel etmi$ ve bu yolda her csbayi goslermi$-

lir.)

55. Sen yine de ogut ver. Ciinku Ogiit

miiminlere fayda verir.

56. Ben cinleri ve insanlan, ancak ba-

na kulluk eisinler diye yaratum.

57. Ben onlardan nzik istcmiyomm.
Beni doyurmalanm da isiemiyorum.

58. §iiphcsiz nzik veren, giic ve kuv-
vet sahibi olan ancak Allan'ur.

(Rizki veren ve bcsleyen Allah'ur. Durum
boy le olunca, Allah'in insanlara ve cinlere ihiiya-

ci yoktur. Ostelik kendilerinin de, ba^kalarinin
da nziklanra O kar$ilamakiadir.)

59. Muhakkak ki bu zulmedenlerin

dc, gecmisjerinin payi gibi (azaptan)

bir paylan vardir! O haldc acele ctme-

sinler!

(Mekkeliler gibi kuflir ve inkara saparak Hz.

Peygamber'i yalanlayanlara, tinccden yok edilen

kavimlerin ba$ina gclen azap gclcccktir. Once-
kiler azapian nasiplerini aldiklan gibi hunlar da
alacaklardir.)

60. Ba§lanna gelecck (act) gunlcrin-

den dolayi vay o kaTirierin haline!

(52)

ELLUKINCi SURE
et-TUR

Mckkc'dc inmi^lir. 49 ayetiir. Adim. birinci

ayclte ge^cn ve uzerindc Hz. Musa'ya Tevral'in

uidigi, briylece onun Uahi hittba mazhar oldugu
Tur dagindan almi$ur.

Bism i II Shirrahm anirrahfm

I. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. TOYa, yayilmis. in-

ce deri ilzerine satir satir yazilmis. Ki-

lab'a, Beyi-i Ma'mur'a, yiikseltilmi$ ta-

vana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin
azabi mutlaka vuku bulacaktir. Ona en-

gel olacak hicbir scy yoktur.

(Yemin edilen Tur; Medyen'dc Hz. Musa'run
ilahi hitaba mazhar oldugu dagdir. Kiupian
maksai, Tcvrat, Kur'an veya levh-i mahfuzdur.
Beyl-i Ma'mur ise Kabe veya sernada meleklerin

lavaf etiigi makamdir.)

9. O gun gok saJlanip caJkalanir.

10. Daglar yurudukce yiiriir.

II. Yalanlayanlann vay haline o
giin!

12. Ki onlar daldiklan batil icindc

oyalanip duranlardir.

13, 14. O gun cchennem atcsjne itilip

atihrlarda «I§ic yalanlayip durdugunuz
atc§ budur!» dcnilir.
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15, Birbiiyii miidilrbu, yoksa gormii-

yor musunuz?
16, Girin oraya, sabrctseniz dc sabrct-

mcscniz de amk si/in igin birdir. Siz an-

cak yaptiklannizin kar^iligina ^arpun-
lacaksiniz.

17, 18. §iiphcsiz (kniiiluklerden) ko-

mnanlar Rablcrinin kcndilcrinc vcrdik-

lcriylc sevinerck ccnncilcrdc ve nimel

icjndcdirler. (Zira) Rablcri onlan, cc-

hennem azabindan konimu§lur.

19, 20. Onlara: Yaptiklanmza karsj-

hk sira sira dizilmi§ koliuklara yaslana-

rak afiyctlc ycyin, icjn (demlir). Aynca
biz onlan, ceylan giizlii hurilcrlc cvlcn-

dirrnisjzdir.

21. iman eden vc soylanndan gclcn-

Icrdc, imanda kcndilcrine iSbi olanlar

(varya)! l§tc biz, onlann ncsillcrini dc
kcndilcrinc kattik. Onlann amcllcrin-

den dc bir §cy cksilimcdik. Mcrkcs ka-

zandiklanna kar§i bir rchindir.
(Bdylecc imanli baha vc onun imanli /.Umyc-

U, cenncic hirlikle gircr. Ru AUah'in ona. ci>cuk-

lanyla hirlikle cennelie ya$amasi 19m verdigi bir
luiufiur. Ahireiie herkes, hayir vc $cr ne yapmis-
sa karjjihgim alacakhr. K 1^1 yapligina ipoick
cdildigmc gore, iyi amellc gelcn ipoicgi co/.cr.

Aksini yaparsa ce/aya carphrihr.)

22. Onlara canlannin isicdigi mcyve
ve cttcn bol bol vcrdik.

23. Orada kar§ihkli kadch ioku§lu-

rurlar, ama burada fiqki yiiziinden) ne
sagmalama vardir nc dc giinaha girmc.

(Diinyada. ilk haki$ia cekici gofuken icki

alcmlehnin sonunda sa^mahklar, gunahlar vc
sucjar vardir. Ccnnct s,arabi ise sarhosjuk dcgil.

silrur vc mulluluk vcrcn ilahi bir ikramdir.)

24. Hizmctlcrinc vcrilmi§, (kabu-

gunda) sakh inci gibi gcncjcrctraflann-

da doniipdolasjrlar.

25. Ccnncttckilcr birbirlcrinc dciniip

sorarlar:

26. Dcrler ki: «Daha once biz, ailc

c,cvrcmiz igindc bile (ilaht azaptan)

korkardik.»

27. «Allah bizc liitfclli dc bizi viicu-

dun iginc isjeyen azaptan korudu.»

28. «Gcrgcktcn biz bundan 6nce O na
yalvanyorduk. Ciinkii iyilik eden. csir-

geyen ancak O dur.»

(Miifessirler. 24. aycuc ge^en «gilman» kcli-

mesiyle ifade edilcn vc hi/mci lcin dola^an gen$-
Icrin. kendilcrindcn once olen ^ocuklan oldugu

gorii$iine yer vermisjerdir. Aycilcrden anla$ddi-

gina gore, cennci chli birbirkruic dururnlariru vc

yapuklarim sorarlar. Durumlanm anlahrkcn,

diinyada akibctlcrindcn korku duyduklanni ve

bu duygu i^indc ya$adiklanni soylcrlcr. Vucu-

dun ic/inc ijdeyen sicak ycl anlamina gclcn «sc-

mum»dan yani echennem azabindan kurtulduk-

larini ifadc cderler. Qiinku bunlar, Allah"! birle-

ycrck ibadcilcrine devam eden muminlcrdir.)

29. (Resulum!) Sen ogiit ver. Rabbi-

nin liiifuyla sen nc bir kahinsin, nc dc bir

deli.

30. Yoksa onlar: (O.) bir §airdir;

onun. zamanin fcliakctlcrine ugramasini

bckliyoruz mu diyorlar?

31. Dc ki: Bcklcyin. Ben dc sizinle

bcrabcr bcklcycnlcrdcnim.
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32. Onlara akillan mi bunu emreder,
yoksa onlar, azgin bir topluluk mu-
dur?

33. Yahut «Onu kendisi uydurdu!»
mu diyorlar? Hayir, onlar iman ctmcz-
ler.

34. Egcrdogru iscleronun benzeri bir

soz gctirsinler.

35. Acaba onlar herhangi bir yaranci

olmadan mi yaranldilar? Yoksa kendi-

lcri mi yaraticidirlar?

36. Yoksa gokleri ve ycri onlar mi ya-

raililar? Hayir! Onlar bir turlii anlayip
inanmazlar.

37. Yahut Rabbinin hazinclcri onla-

nn yaninda midir? Ya da her scyc ha-

kim olan kendilcri midir?

38. Yoksa onlann, uzerine gikip gizli

siMan dinlediklcri bir mcrdivcnlcri mi
var? Oyleyse dinlcyenleri, acik bir dclil

gctirsinler.

(Inkarcilara, meleklchn sozlerini ve onlara
vahyedilcni dinlemek icin bir merdivene mi
sahip olduklan sorularak bunun cevabini verme-
lcri islcnmcklcdir)

39. Yoksa kizlar O'nun, ogullar da si-

zin mi?

40. Yoksa sen kendilerinden bir ucret

isliyorsun da, bu yiizden onlar agir bir

bore, altinda cziliyorlar mi?

41. Yoksa gayba ait bilgiler kendi
yanlannda da. onlar mi yaziyorlar?

42. Yahut bir tuzak mi kurmak isti-

yorlar? Asil tuzaga dii§ccck olanlar,

inkar cdcnlerdir.

43. Vcya onlann Allah*tan ba§ka bir

tannsi mi var? Allah, onlann ortak ko§-

luklan jjcylerden uzaktir.

44. Goktcn dii§en bir kittle gorseler

«Ust Ustc yigilmi§ hulutlardir» dcrlcr.

45. Amk ^arpilacaklan gunlerine ka-

vu§uncaya kadar onlan kendi hallcrinc

hirak.

(Carpilacaklan gun. oltim veya birtnei Sur'un
uTiirtilu$Gdur.)

46. O giin planlan kendilerine hi^bir

fayda vcrmez ve yardim da gdrmczlcr.

47. §iiphesiz zulmedenlere, ondan
ba§ka da azap vardir. Fakat goklan bil-

mczlcr.

(Bu. iiliimlerindcn once vcya kabirde gcire-

ccklcn a/.aptir. Nilckim diinyada kuhkla, sava$-

larda maglubiycllc vc benzeri $eylerle azabi lai-

mi$Iardir.)

48. Rabbinin hukmune sabret. fiinkii

sen gozlerimizin oniindesin. Kalktigin

zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.

49. Gcccnin bir kisminda ve yildizla-

nn bati§indan sonra da O'nu tesbih el.

(Ayelle gecen ifadcler. aJqam, yatsi ve sabah
nama/lan hicimindc yorumlanmi$tir. Bu vakit-

Icrde nama/ kilinmasi vcya «Siibhancllahi ve bi-

hamdihi" diycrck lesbihic bulunulmasi emrcdil-

mi$lir.)
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(S3)

ELLiUCUNCU SURE
en-NECM

Mekke'de inmisiir. 62 ayeitir. Yalruz 32. aycli
Medinc'dc nazil olmu^lur.

Bism i 11Shirrahm ani rTahim
1,2,3. Battigi zaman yildiza andol-

sun ki. arkada§imz (Muhammed) sap-

madi vc bStila inanmadi; o, ar/usuna
gOre de konu§maz.

4. O (bildirdikleri) vahyedilenden
ba§kasi dcgildir.

5, 6, 7. ^iinkii onu giiclii kuvvclli vc
Ustun yarauhsji bin (Cebrail) Ogrelti.

Sonra cn yUksek ufukia iken asil sekliy-

lc dogruldu.

8, 9. Sonra (Muhammed'e) yakla§ti,

dcrken daha da yakla§u. O kadar ki

(birle§tirilmi$) iki yay arasi kadar, hat-

ta daha da yakin oldu.

10, 11. Bunun iizerinc Allah, kuluna
vahyini bildirdi. (Gozleriyle) gdrdugii-
nii kalbi yalanlamadi.

12. Onun gordiiklcri hakkinda $imdi
kendisi ilc tartis,acak misiniz?

13, 14. Andolsun onu, Sidretu'l-

MiintehS'nin yaninda onccdcn bir defa
daha gOrmu§iu.

15. Cennelul-Mc'vS da onun yanin-
dadir.

16. Sidre'yi kaplayan kap!ami§ti.

17. Gozu kaymadi ve sinm a§madi.
18. Andolsun o, Rabbinin cn buyuk

Syetlerindcn bir kismmi gdrdii.
(Sure, yildiza yeminle basfamislir. Bu «yil-

diz» yildiz cinsi, Surcyya yildi/j. Kur'an ayetleri

vc Hz. Peygamber jeklindc a^iklanmiijtir. Yil-

dizin balm as i ve dogmasi kiyamel gtinuyle lefsir

edilmi$iir. Kur'an kendisine vahyedilcn Hz. Pey-
gamber. dogru yoldan sapmami; vc baiila inan-
mamijur. Ona men Kur'an vahye davanmakia-
du*. Vahyi getiren, Cebrail (a.sj'dir. I^ie bu me-
lck birkac defa asli suretindc Hz. Pcygambcr'c
Siimruriujtur. Aralanndaki mcsarcnin ayeiie dc
clirtildigi gibi, cok yakin olduEu bir /.amanda

Cebrail vahyedilenlcri Pcygamncrimi/c bildir-

misti. Hz. Peygambcr'in Cebrail ilc gbrujmesi
Sidreiu'l-Miinicha'da olmu$tu. Razilan burada
Pcygamberimizin gordugunun Ccnab-i Hak ol-

dugunu da ileri surrmi$lerdir. Sidretu'l-Municha.
son agac.yani yarauklar aleminin son nokiasi de-
mcktir. Bundan oiesi Allah'in gayb alcmidir.
CennerU'l-Me'va da, mclcklcr. ^chiller vc miii-

lakilcrin ruhlarmin barindigi^crdir. Sidrc'dcki-
leri Lirif vc lavsif mumkun dcgildir Sidre'yi kap-
layanin, mclckler veya Allah'in nuru oldugu
nvayeilerinc yer vcrilmi^lir.)

19. Gordunuz mii o Lit vc Uzziyi?
20. Vc ucunciilcri olan otekini,

Menfli'i.

21. Demck crkek size, di§i O'na oyle
mi?

22. O /.aman bu, insafsizca bir tak-

sim!

23. Bunlar (putlar). sizin ve atalan-

nizin lakligi isimlcrdcn ba§ka bir scy
degildir. Allah onlar hakkinda hicoir

delil indirmcmi§iir. Onlar ancak zanna
ve nefislcrinin arzusuna uyuyorlar.
Halbuki kendilcrinc Rableri tarafmdan
yol cdsicrici gelmi$lir.

24. Yoksa insan, hcrarzu ctligi §eye
sahip mi olacaktir?

25. Ahircl de diinya da Allah'indir.

26. Gdklcrdc nice mclck var ki onla-
nn §cfaaileri, diledigi ve ho§nut oldugu
kimsc iQin Allah'in i/in vcrmcsi disjn-

da, bir i$c yaramaz.
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27. Ahirete inanmayanlar, meleklerc

di§ilcrin adlanni lakiyorlar.

28. Halbuki onlann bu hususta hie

bilgileri yoklur. Sadccc zanna uyuyor-

lar. Zan isc hie §uphesiz hakikat baki-

mindan bir sey ifade etmez.

29. Onun igin sen bizi anmaktan yiiz

ccvircn vc diinya hayatindan ba§ka bir

§cy istemeyen kimselcre yiiz verme.

30. t§te onlann cri§cbileccklcri bilgi

budur. §uphcsiz ki senin Rabbin, cvci

O, vol unci an sapam daha iyi bilir; O,
hidayette olani da gok iyi bilir.

31 . Goklerde ve yerdc bulunanlar hep

Allah'indir. Bu, AHah'in, kdluluk eden-

leri yaptiklanyla cezalandirmasi, giizel

davrananlan da daha giizeliylc muk3-
failandirmasi icindir.

32. Ufak lefek kusurlan di§inda, bu -

yiik giinahlardan vc cdcpsizliklerdcn

kacinanlara gctince, bil ki Rabbin, affi

bol olandir. O, sizi daha topraktan ya-

rattigi zaman vc siz annclcrinizin kann-

lannda bulundugunuz sirada (bile), sizi

cn iyi bilendir. Bunun igin kendinizi tc-

mize cikarmaym. £iinkU O, kotulukten

sakinam daha iyi bilir.

(Hz. Adem'in topraktan yaratih^i, insanin ana

karnindaki diirumu, ashndaki zayifligi vc aczi

halirlatilarak. kendini begenip gurura kapilma-
masi Utenmi$iir.)

33. Gordu'n mii arkasim dcineni?

34. Azicik vcrip sonra vermemekte
direneni?

35. Acaba gaybin bilgisi kendi yanin-

dadir da o goriiyor mu?

(33-35. ayctlerin. milsliiman olduktan soma
mii$nklige doncn Vclid b. Muglre hakkmda indi-

gi rivaycl edilmi$lir.)

36. 37. Yoksa, Musa'nm vc ahdinc

vela gdstcren ibrahim'in sahifclerinde

yazili olaniar kendisine haber verilmedi

mi?

38. Gcrcekten hicbir giinahkSr, ba§-

kasinin gOnah yukunii yuklenemez.

39. Bilsin ki iasan icin kendi gali§ma-

sindan ba§ka bir sey yoktur.

40. Ve calisjnasi da ileride goriilecek-

tir.

41. Sonra ona karsjligi tastamam vc-

rilecekiir.

42. Vc §iiphesiz en son van§ Rabbi-

nedir.

(Ayellerde. insanin genellikle ba$kasinin
yaptigmdan bir fayda gbrumeyecegi, yunkU her-

kesin kendisi !<, :n cah$tigi. cah§marun sonuflan-

ntn kiyamcttc gorulcccgi haurlatilims.Ur.)

43. Dogrusu giildiircn dc aglalan da

O'dur.

44. Oldiircn dc diriltcn dc O'dur.
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45, 46. §urasi muhakkak ki (rahime)

atildiginda nutfeden, crkek ve di§iden

ibarel olan iki gifii O yaraiu.

47. §iiphcsiz tckrar dirilimek de O'na

ailtir.

48. Zengin eden de yoksul kilan da
O'diir.

(Ayeiin ikinci kismina «ihiiyacun kuriaran*
manas i da verilmi$tu\)

49. Dogrusu §i'r3 yildizinin Rabbi de

Odur.
(Si'ra, Huzu kabilesinin taphgi parlak hi r yil-

dizdir.)

50. Ve suphesiz ki onceki Ad kavmi-

ni O helaJc etti.

51. Semfld'u da (O helak etti) ve gcri-

ye hicbir sey birakmadi.

52. Daha Once de cok zalim ve pek az-

gin olan Nuh kavmini (helak etmi$ti).

53. Altiist olan sehirleri de o btiyle

yapn.

54. Onlann basma geiirecegini geiir-

di!

55. §imdi Rabbinin nimellerinin han-

gisinde supheye du^ersin.

56. i§ie bu ilk uyancilardan bir uyan-

cidir.
(Gecen ayelterde /ikredilcn Ad, Semud, Nuh

ve Lul kavimleri inkar vc isyanlarinin cezastm
helak edilerek ^ekmisjcrdir. Bunlar icinde Hz.
Nuh'un kavmi. Ad ve Semud'dan daha /alim ve
azgm bir topluluklu. COnktt Hz. Nuh, iclcnndc

uzun yillar kaldigi halde ona inanmamisjar ve
olanca eziyeti yapmi§lardi. Hz Lui'un kavminin
helak edih$i, bu kavmin kasabaianrun yilkscge

kaldinldiklan soma birakilarak yerle bir cdilme-

siyle gercckles.mis,!).)

57. Yaklasan yaklasu.

58. Onu (vaktini) Allah'tan baska aci-

ga c,ikaracak yoktur.

59. §imdi siz bu soze (Kur'an'a) mi
§a§iyorsunuz?

60. Guluyorsunuz da aglamiyorsu-

nuz!

61. Vc siz gaflet icjndc oyalanmakta-

siniz!

62. Haydi Allah'a seede cdip O'na
kulluk edin!

, - (54)
ELLlDORDUNCU SURE

el-KAMER
Ayin yanlmasi mucizesi bu surede anlaiilir.

Onun icin bu adi almi$lir. Mckkc'dc inmiflir. S5
ayeiiir.

BismillShirrahmanirrahim
I. Kiyamct yaklasu vc ay yanldi.

(Bircok sahabtden gelen rivayetlere gdre
Mckkclilcr Hz. Pcygamber'den mucizc istemi$-

Icr. o da parmagiyla aya i$arei etmis, ve ay ikiye

aynlmis,, sonra birlesjni^ur. Mtislum an)arm i$-

kenceyc maruz kaldigi hassas bir donemde ayin
bu gtminUstt Mckkcnlcri hayrele dU$UrmU$lUr.
MUjriklcr bu olaya bir itirazda butunmamisjar.

sadece «bl*ytt» demi$lcrdir.)

2. Onlar bir muci/.e gonjrtersc hemen
yiiz cevirirler ve: Eskiden beri devam
cdcgclen bir bUyiidiir, derler.

3. Yalanladilar vc kendi heveslerine

uydular. Halbuki hcrisjn ulasacagi yen
vardir.

4. Andolsun onlara, koiuluktcn Cnle-

yecek nice onemli haberlergelmi§tir.

5. Bu biiyiik bir hikmettir. Fakat (yiiz

cevirene) uyanlar ne fayda verir!

6. Cagiranin gOriilmcmis, bir seye 9a-

girdigi gun, sen dc onlardan yiiz ccvir.
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7, 8. Sanki ctrafa yayilmis, cckirgc sii-

riisu gibi baki$lan pcrisan (utan^tan ye-

re hakar) bir haldc vc dSvctciyc kosa-

rak kabirlerdcn cjkarlar. O csnada kailr-

lcr: Bu, 90k gclin bir giindiir! derler.

9. Onlardan 6ncc Nuh'un kavmi dc

yatanladi, hem dc kulumu/un yalanci

oldugunda israredcrck: O. dclirdi, dedi-

ler. Ve {Huh, davetten vazgecmeye)
7or 1and 1.

10. Bunun Uzcrine, Rabbine: Ben ye-

nik du§tiim, bana yardim ct! diyerek

yalvardi.

1 1. Biz de dcrhal nchir gibi devamh
akan bir su ile gOgiin kapilanni acuk.

12. Yeryiizuridc kaynaklar fiskiruik.

(Her iki) su. lakdir cdilmi§ bir i§in ol -

masi icin birlc§mi§ii.

(G6kien yagan yagmur ve yerden fiskiran su
birlcs,crek Nuhun inkarci kavminin helakini ha-
/irladi.)

13. Nuh'u da tahialardan yapilmi§, ci-

vilcrlc gakilmi§ gemiyc bindirdik.

14. inkSr edilmis, olana (Nuh'a) bir

mukafai olmak iizcrc gemi, gozlcrimi-

zin finundc akip gidiyordu.
1 Ink jr cdilip nankdrluklc kajsilas,an Hz. Nuh

ve ona inananlai. Ccnah-i Hakk'in nezareii ve hi-

mayesindc gemide yolculuklarina devam eunis,-

lerdi.)

15. Andolsun ki onu bir ibret olarak

biraktik, ibrcl alan yok mudur?
(Gomi ve lufan hirer ibrei konulandir. Riva-

ycilcrc gore Nuh'un gemisi, Cudi dagi u/ennde
u/un /aman kalmn vc insanlar onu gbrmti?-
Lur.)

16. Benim azabim ve uyanlanm na-

silmt§!

17. Andolsun biz Kur'an'i ogiii alinsin

diyc kolayla§lirdik. (Ondan) ogiit alan

yok mu?
18. Ad kavmi (Peygamberleri

Hud'u) yalanladi da azabim ve tehdi-

dim nasilmi§ (gnrduler).

19. Biz onlann iistiine, ugursuzlugu
dcvamli bir giindc dondurucu bir riizgSr

gondcrdik.
(Fussilcl41/16'nin aciklamasina bak.)

20. O riizgar, insanlan, sokulmiis,

hurma kiiluklcri gibi yere seriyordu.

21. Nasilmi§ ncnim azabim vc uyan-
lanm!

22. Andolsun biz Kur'an'i dii§unup

ogiii alinsin diyc kolayla§tirdik. Ogiit

alan yok mu?
23. Scmud kavmi de uyancilan ya-

lanladi.

24. «Aramizdan bir besere mi uyaca-

giz? O lakdirdc biz apacik bir sapiklik

vc cilginlik ctmi§ oluruz» dcdilcr.
(Ayci. Scmud kavminin kendi cinslerinden

olan vc laraflan da bulunmayan Hz. Salih'e uy-
makian ka^indiklarini habcr vermekledir.)

25. «Vahiy, aramizda ona mi verildi?

Hayir o, yalanci vc ^imangin biridir»

(dcdiler )

.

26. Yann onlar, yalanci vc §imangm
kim oldugunu bilcccklcrdir.

27. Gcrgckten onlan imtihan etmek
igin di$i devcyi gondcren biziz. Sen on-
lan gozcilc vc sabrct.
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28. Onlara, suyun aralannda payla§-

unldigim habcr vcr. Her bin kendi i^me

sirasmda gelsin.

(Ilahi laksimc gore, su bir giin devenin icmesi,

bir gUn dc kendi ihiiyaclan i\ in kullamlacakli.)

29. Arkada§lanm gagirdilar, o da
(bundan ciir'et alarak) V ilium kapli ve
deveyi kesti.

(Deveyi kesen ki^inin Kudar b. Salif adinda

bir zorba oldugu rivayel cdilmijiir.)

30. (Bu azginlara) azabim vc uyan-
lanm nasil oldu!

31. Biz onlann uzcrlcrinc korkunc, bir

scs gftndcrdik. Hcmcn hayvan agilina

konan kuru o( gibi oluverdiler.

32. Andolsun biz Kur'an'i. anlasjhp

Ogut ahnmasi igin kolayla^nrdik. O hal-

dc du§iinup ogui alan yok mu?
33. Lflt'un kavmi dc uyanci pcygam-

bcrlcri yalanladi.

34. 35. Biz de ustlerine la§ (yagdircm

bir firtina) gondcrdik. Ancak Lut ailcsi

miistcsna, kaumizdan bir nimct olarak

onlan seher vaklindc kurtardik. Biz
§ukredeni i§tc bfjyle miikaTatlandinnz.

36. Andolsun ki, Lui onlan bizim §id-

delli azabimizla uyardi. Fakal onlar bu
ichditleri ku§kuyla karsjladilar.

37. Onlar Lfli'un misafirlcrine kar§i

kotuluk yapmayi planlami§lardi. He-
men biz onlann gozlerini silme kor ei-

tik. «Haydi azabimi vc uyanlanmi ta-

din!» fdedik).
(Lui un kavmi; gen? erkekler surelinde Hz.

Lul'a gclcn mclcklcrc iccivu/c kalki$mi$lardi.)

38. Birsabah kendilerinc, yakalanni

birdaha birakmayacak olan birazap gc-

lip gain.

39. i§te azabimi ve uyanlanmi ladin!

(dcnildi).

40. Andolsun biz Kur'an'i, ogul al-

mak ion kolaylasiirdik O haldc dii$u-

niip ibrct alan yok mu?
41. §uphcsiz Firavun'un kavminc dc

uyancilar gclmi§ti.

42. L5kin onlar biiliin Syetlerimizi

yalanladilar. Biz dc onlan giic. vc kudrc-

timize layik bir §ckildc yakaladik.

43. §imdi sizin kafirleriniz, onlardan

daha mi iyidirlcr? Yoksa kiiaplarda si-

zin jcin bir bcrai mi var?
(Aycuc. Mekke kafirlerine. Nuh kavminden

Firavun'a kadar gc\*cn millcilcrdcn daha gu\*lti

olduklanm mi dUsiindUklcri vc kcndilerinin
a/aptan kurtulacaktarina dair bir garanliye mi
sahip olduklari soruluyor)

44. Yoksa «Biz, iniikam almaga giicii

yctcn bir iopluluguz» mu diyorlar?

45. O topluluk yakinda bozulacak ve

onlar arkalanm doniip kac.acaklardir.

46. Bilakis kiyamet onlara vSdedilen

asil saauir ve o saat daha bclali vc daha

acidir.

47. Suphesiz sucjular sapiklik vc c,il-

ginlik igindcdirlcr.

48. O gun yuziistu atcse suriiklcndik-

lerindc «Cehennemin elemini ladin!-

denir.

49. Biz, her seyi bir tilQiiye gtfre ya-

ratuk.
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50. Bizim buyrugumuz, bir anlik ba-

kis gibi, bir tek sozden baska bir sey dc-

gildir.

51. Andolsun biz, sizin benzerlerinizi

hep helSk ctlik. Du§uniip ibrei alan yok

mu?
52. Yaptiklan her sey kitaplarda

<ameI defterlerinde) mevcuttur.

53. Kticuk biiyiik her sey satir satir

yazilmisur.

(Buna g6re melekler. yapitanlan amel defter

-

lerine kaydeimekiedirler. Tutum ve davrani§in.

gun ah v« sevabin hepsi levh-i mahfuTda kayith-

dir.)

54. 55. Takva" sahipleri cennctlerde

ve irmaklann kenarlannda. gu^lii ve

Yuce AUah'in huzurunda hak meclisin-

dedirler.

ELLlBE§INCi SURE
er-RAHMAN

Medine'de inmi$tir.78 ayeturllk kelime olan

*er-rahman» sureye ad olmu;tur. Bu surede Al-

lah'm nimetleri sayilir Bunlar sayiltrken bUtUn

$uurlu varliklara hiiaben »0 halde Rabbinizin ni-

mcilerinden hangisini yalanliyorsunuz?* anla-

mina gclen ayel sik sik lekiar edilir.

B ism i 11ShirrahmSn i rrahtm

I, 2, 3, 4. Rahman Kur'an'i Ogretli. In-

sani yaratli. Ona agiklamayi flgretti.

5. GUnes. ve ay bir hesaba gOrc (hare-

ket etmekte) dir.

6. Bitkiler ve agaglar secde ederler.

(«Bitkilet* diye lercllme edilen «necm» keli-

mcsi «yildiz» anlamma da gelir.)

7. GOgii Allah yiikseltti ve mizam
(dengeyi) O koydu.

(Gecen ayetlcrdc belirtildigine gore, kendisi-

ne konu$ma ve dusOnme ozelligi verilen insan,

digcr canlilardan aynlmi$ur. Ay ve gilnes,, belir-

tenen ve bilinen bir iJlcliyc gore kendi yorUngelc-

nnde akip gilmektcdirlcr. Gtik ve yer yaraulmif

,

aralannda denge ve dli/en saglanmijftir.)

8. Sakin dengeyi bozmayin.

9. OlcuyU adalcUc ruiun ve eksik lan-

mayin.

10. Allah, yen canhlaricm yaratmi§-

tir.

II. Orada meyveler vc salkimli hur-

ma agaglan vardir.

12. Yaprakli daneler ve hos kokulu

bitkiler vardir.

13. 0 halde Rabbinizin nimetlerin-

den hangisini yalanlayabilirsiniz?

14. Allah insani, pismis, gamura ben-

zcyen bir balgiktan yaratu.

15. Cinleri 6z ate§ten yaratu.

16. O halde, Rabbinizin nimetlerin-

den hangisini yalanlayabilirsiniz?

17. (O,) iki dogunun ve iki batinin

Rabbidir.
(Yaz ve ki$ mevsimlcrine gtfre dogma ve bat-

marun yeTlcri dcgi$(igi it^in «iki dogu* ve «iki ba-

ll* tabiri kuUarulmis.ur.)

18. Oyleyse Rabbinizin hangi nimet-

lerini yalanlayabilirsiniz?
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19. iki dcni/.i birbirinc kavu§mak
iizere saIivermi§Lir.

20. Aralannda bircngcl vardtr. birbi-

rine gecipkan§mazlar.
(TuzJuiuk farki sebehiyle iki deniz arasmda

bir «dikey su tabakasi" engeli olujrugu. son ke-

$iflcrdc ortaya vikanlmi;[ir.)

21. O halde Rabbinizin nimctlcrin-

dcn hangisini yalanlayabilirsiniz?

22. ikisinden de inci ve mercan gi-

kar.

23. §imdi Rabbinizin nimeticrinden

hangisini yalanlayabilirsiniz?

24. Dcnizde yiice daglar gibi yukse-

lcn gcmilcr dc O'nundur.

25. Oyleykcn Rabbinizin nimeticrin-

den hangisini yalanlayabilirsiniz?

26. Ycr yuztindc bulunan her canli

yok olacak.

27. Ancak azamct vc ikram sahibi

Rabbinin yiizii b5ki kalacak.

28. Oyleykcn Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

29. GOklerdc ve yerdc bulunan her-

kes, O'ndan isicr. O, her an yaraima ha-

lindedir.

(Varhklar dilleri ve halleriyle, ibadcl. nzik,
affedilme ve benzeri konularda Allah'tan yardim
isierler. Allah diriltmck, ttldilrmck, degerli veya

degersiz kilmak. zengin veya fakir yapmak, isie-

yene vermek ve bcn/.cii i$lcrde. her an kainaua
tasamif etmektedir.)

30. O halde Rabbinizin hangi nimet-

lerini yalanlayabilirsiniz?

31. Ey insan ve cin! Sizindc hcsabini-

zi ele alacagiz.

32. Hal bu iken Rabbinizin nimetle-

rinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

33. Ey cin vc insan topluluklan! G6k-
lcrin vc ycrin cergevesinden cikip git-

meye giiciinuz yctiyorsa gecin. Ancak
biiyiik bir giicje gikip gidebilirsiniz.

34. Oyleyse Rabbinizin hangi nimet-

lerini yalanlayabilirsiniz?

35. Uzerinize ate§ten alev ve duman
gfinderilir dc birbirinizi kurtaramaz ve

yardimla§amazsimz.

36. Oyleykcn Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

37. Gfik yanhp da kizarmi§ yag ren-

gindc gill gibi oldugu zaman,

38. Rabbinizin hangi nimetlerini ya-

lanlayabilirsiniz?

39. i$te o gun insana da cine de giinahi

sorulmaz.

(CUnkil gok yarikhginda yani kiyamet kopa-
caginda. kabirden ciki$(a veya mah;crde insan-

lar vc cinlcr sunalarindan taninacaklari icin onla-

ra bir sey sorulmayacaknr.)

40. 0 halde Rabbinizin nimeticrin-

den hangisini yalanlayabilirsiniz?

41. Suglular, simalanndan tammr,
percemterinden ve ayakJanndan yaka-

lamrlar.
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42. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimetlcrini yalanlayabilirsiniz?

43. Isic bu, sucjulann yalanladiklan

cchcnncmdir.

44. Onlar, cehennemle kaynar su ara-

sinda dola§ir dururlar.

45. §imdi Rabbinizin nimctlcrindcn

hangisini yalanlayabilirsiniz?

46. Rabbinin huzurunda durmaktan
korkan kimsclcrc iki cennct vardir.

47. Oyicykcn Rabbinizin nimetlcrin-

den hangisini yalanlayabilirsiniz?

48. iki cennei de c.e§it ce§it agaglarla

doludur.

49. Oyleyse Rabbinizin hangi nimet-

lerini yalanlayabilirsiniz?

50. ikisinde de akip giden iki kaynak
vardir.

51. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimetlcrini yalanlayabilirsiniz?

52. Ikisinde de her tiirlu meyveden
cift gift vardir.

53. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimeilcrini yalanlayabilirsiniz?

54. Hcpsi de Grtulcri atlastan minder-

Icrc yaslanirlar. Iki ccnnciin dc mcyvc-
sinin dev§irilmesi yakmdir.

55. Oyleyken Rabinizin hangi nimet-

lcrini yalanlayabilirsiniz?

56. Oralarda gfJzlerini yalniz e§lerine

ccvirmis. giizcllcr var ki. bunlardan once
onlara ne insan ne de cin dokunmu§-
tur,

57. Oyicykcn Rabbinizin hangi
nimetlcrini yalanlayabilirsiniz?

58. Sanki onlar yakut ve mercandir-

lar.

59. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

60. Iyiligin kar§iligi iyilikten ba§ka
bir scy midir?

61. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimetlcrini yalanlayabilirsiniz?

62. Bu ikisinden baska iki cennet da-

ha vardir.

63. Oyicykcn Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

64. Bu cennetler koyu yesjldirler.

65. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimetlcrini yalanlayabilirsiniz?

66. ikisinde de durmadan fisjciran iki

kaynak vardir.

67. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

68. ikisinde de her turlu meyveler,

hurma ve nar vardir.

69. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimeilcrini yalanlayabilirsiniz?
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70. iclerinde huyu giizelyiizii gtizel

kadinlar vardir.

71. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

72. Otaglar icjnde sahiplcrinc tahsis

edilmig hOriler vardir.

73. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

74. Bunlara onlardan 6ncc nc bir in-

san ne bir cin dokunmu§tur.

75. Oyleyken Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

76. Ycsjl yastiklara ve hSrikulSde gii-

zel dO§emelere yaslanirlar.

77. Oyleyken Rabbinizin hangi ni-

meilerini yalanlayabilirsiniz?

78. Biiyukluk ve ikram sahibi Rabbi-

nin adi yiicelcrden yiiccdir.

(56)

ELLIALTINCI SURE
tl-VAKIA

Mekke'de inmi^u'r. 96 ayeitir. Adim ilk aye-

linde gecen ve kiyamet olayim ifadc eden
«vakia» kelimesinden almi$Ur

Bismiliahirrahmanirrahrm

1. Kiyamet kopiugu zaman,

2. Ki onun olusunu yalanlayacak hig-

bir kimse yoktur;

3. 0, al^altici, yukselticidir.

4. Yersiddctle sarsildigi,

5. Daglarparc;alandigi,

6. Dagihp toz duman halinc geldigi.

7. Ve sizlerde tic, sinif oldugunuz za-

man,

8. Sagdakiler, ne mutlu o sagdakile-

rc!

9. Soldakiler, ne bahtsizdirlar onlar!

10. (Hayxrda) Cnde olanlar/ednte
de) Ondedirler.

11. 12. I§te bunlar, naTm cenneilerin-

de (Allah'a) en yakin olanlardir.

13. (Onlarin) $ogu finccki Ummctlcr-
den.

14. Birazi da sonrakilerdendir.

15, 16. Cevherlerle isjenrni§ tahllar

uzerindedir, karsilikli olarak oturup
yaslanirlar.

(Yukanda gec.en ayetlerde, kiyamel ve ahirel

hayatinin bir boliimu aciklanmakiadir Buna g6-

rc. ahircttc imanlar, u\ sinifa ayrilacaklardir.

Bunlarin tktsi cennele, bin cehenneme girecek-

tir. Cennete girecek olan «sagdakiler* amel def-

lerleri sagindan verilccek olan bahtiyar milmin-

ler demeklii. wSoldakiler* de, kilaplari sollann-

dan verilen ve cehenneme girecek olan inkarci ve
gUnahkar kimselerdir. Cennele girecek Olcki gu-
rubun adi da «6nctller»dir. Bunlar inan; ve amel-

leriylc. hayir yans.inda onde olanlardu. Allah'a

en yakin, run! lekamulde en ileh seviyeye ula$an

kimselerdir. Bunlarin en makbul zUmrcyi ic$kil

euikleri Kur'an-i Kcrim'dc aciklanmis.ur. Aynca
Islam'a ilk girenler icin de ayni terim kullani-

lir.)
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17. fcvrclcrindc, (hizmet iqin) fjliim-

suz gengler dola§ir;

18. Main cesmesinden doldurulmus.
lestiler, ibrikler ve kadchlcrlc.

19. Bu saraptan nc ba§lan agntilir, ne

dc akillan gidcrilir.

20. (Onlara) bcgcndiklcri mcyve-
ler,

21. Canlannin cekiigi kus, ellcri,

22. 23. Sakh inciter gibi. iri gozlti

huriler,

24. Yaptiklanna kar§ilik olarak (ve-

rilir).

25. Orada bo§ bir sGz ve giinaha so-

kan birlaf isjtmczlcr.

26. Stfylenen, yalmzca «sel§m, se-

lam»dir.
(Hayir yan§inda ileri giden onculerin

(sabikun"un)kavu$aca|i nimetlere.yukandaki

ayellerde de lemas edilmi;ur. Bu nimetlerdcn bi-

h de. asi.i hilip eksilmeyen bir kaynaklan akan ve

kendisindcn kaplann dolduruldugu Main adh

ccnnct $arabidir.)

27. Sagdakiler, ne mullu o sagdakile-

re!

28. Dtizgiin kiraz agaci,

29. Mcyvclcri salkim salkim dizili

muz agaglan,

30. Uzami§ gOlgeler,

31. Caglayarak akan sular,

32. 33. Tukenmeyen ve yasaklanma-
yan, sayisiz mcyvclcr icindcdirler;

34. Vc kabartilmi§ doscklerusliinde-

dirlcr.

35. Gcrgcktcn biz hurilcri apayn bi-

cimde yeni yaratuk.

36. 37. Onlan, cjjlcrinc du§kiin vc ya-

§u bSkireler kildik.

38. Biiliin bunlar sagdakiler igindir.

39. Bunlann bircogu 6nceki ummct-
lerdendir.

40. Bircogu da sonrakilerdendir.
(Yukaridaki ayellerde sagdaJdlerin cennette-

ki hayailan anlaiilmakiadir. Aycilcrin Ccfsijinde.

cennel ehlinin 30 veya 33 ya^uida gentler olarak

cennete girecekleri. hurilerin. dogum hadisesi

olmaksi/.in yaralilacaklari veya dunyadaki ya$li

kadinlarin, bakire ki/.lar halinc donu$lurulecck-

lcri rivayeilerine yer verilmigiir)

41. Soldakiler; ne yazik o soldakile-

rc!

42. icjerinc i§lcyen bir atc§ vc kaynar
su icinde,

43, 44. Serin ve ho§ olmayan kapkara

dumandan bir golgc altindadirlar;

45. Qunkii onlar bundan Once varlik

icindc scfahctc dalmi§lardi.

46. Biiyiik gtinahi i§lemekte direnir

dururlardi.

47. Ve diyorlardi ki: Biz Olduktcn,

toprak ve kemik yigiru haline geldikien

sonra, biz mi bir daha diriltilcccgiz?

48. Onccki atalanmiz da mi?

49. Dc ki: Hem oncckilcrhem de son-

rakilcr,

50. Belli bir giinun belli vaklinde

mutlaka toplanacaklardir!
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51. Sonra siz ey sapiklar, yalanci-

lar!

52. Elbette bir agactan, zakkum aga-

cindan yiycccksiniz.

53. Kannlannizi ondan dolduracak-

siniz.

54. Ustunc dc kaynar sudan iceceksi-

niz.

55. Susamis, dcvclcrin suya saldinsj

gibi iccceksiniz.

56. i§ie ceza giinlinde onlara sunula-

cak ziyafet budur!

57. Sizi biz yaraltik. Tasdik clmcniz
gcrckmez mi?

58. Soyleyin oyleysc, (rahimlere)

doktiigiinuz mcni ncdir?

59. Onu siz mi yaratiyorsunuz yoksa
yaratan biz miyiz?

60. Aranizda oliimu takdir cdcn biziz.

Vc biz, tiniine gegilebilcceklcrden dcgi-

liz.

61. Boylece sizin ycrinizc bcnzcrlcri-

nizi gciirclim vc sizi bilmediginiz bir

Slcmdc Ickrar var cdelim diye (oltimii

takdir ettik).

62. Andolsun, ilk yaratili§i bildiniz.

Du§unup ibrct almaniz gcrckmez mi?

63. §imdi bana, cktiginizi haber ve-

rin.

64. Onu siz mi biririyorsunuz, yoksa

bitircn biz miyiz?

65. Dilcscydik onu kuru bir c6p ya-

pardik da §asar kahrdimz.

66. «Dogrusu borg altina girdik.

67. Daha dogrusu, biz yoksul kaldik*

(derdiniz).

68. Ya igliginiz suya nc dcrsiniz?

69. Buluttan onu siz mi indirdiniz,

yoksa indircn biz miyiz?

70. Dilcscydik onu luzlu yapardik.

Sukretmeniz gerckmcz mi?

71. SGyleyin §imdi bana, tutu§tur-

makta oldugunuz atc§i,

72. Onun agacini siz mi yaratliniz.

yoksa yaraian biz miyiz?

73. Biz onu bir ibrct vc golden gclip

gegenlerin isiifadesi icin yarattik.

74. Oyleyse ulu Rabbinin adini tcsbih

et.

(Yukaridaki ayetlerde soldakilerin cehen-

nemdeki hayati aciklanirken, inkardaki sacma-

lik. dclillcnyle curuttilmi]$tur. Mesela, yaraia-

nui. diriluneye de gucilniin yctcccgi mullaka ka-

bul cdilmesi gereken en labii durumdur. Mcni-

den yaraiilma, olUmiin takdiri. ekilenlehn hitiril-

mcsi, yagmurun yagdinlmasi ilahi tcudreiin a^ik

delillcridir. Aynca iki yc$il agacin birbiiine sux-

liilmesiyle hasil olan ale; dc ibrct Omcklcrinden

biri sayilmi^ur.)

75. Hayir! Yildizlann yerlcrinc yc-

min ederim ki,

(GUnUmttz pozitif bilim ara$tirmalari i$iginda

bu ayetle uzaydaki «kara deliktcra: ijjarct cdildi-

gi yorumu yapitmaktadir.)

76. Bilirseniz, gerccktcn bu, biiyiik

bir yemindir.
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77, 78. §uphesiz bu, korunmus. bir ki-

tapia bulunan degerli bir Kur'an'dir.

79. Ona ancak tcmizlenenler dokuna-
bilif-

l Aye ne ge^en kitabin climizdeki mushaf vc-

ya levh-i mahfuzdaki ash oldugu sdylenmiiftir.

Mushaf oldugu yolundaki yoruma gOre
Kur'an'm abdesuiz ele ahnamayacagina hilkme-

dilmi$tir, Kur'an abdestsiz turulmaz fakat ezbere

okunabilir. Cunup olan kimse ise, Kui'an'a el sil-

remedigi gibi ezbere de okuyamaz.)

80. O, aiemlerin Rabbinden indiril-

mistir.

81. §imdi siz, bu so/u mii kiicumsii-

yorsunuz?

82. AUah'in verdigi nzka kar$i sftkrii,

onu yalanlamakla mi yerine getiriyor-

sunuz?

(Rivayeilere gore mtis.rikler yagmurun yag-
masiru. su veya bu yildizin dogmasina ve batma-

sina bagladiklari i^in ayet, nzka fukUrde bulun-

ma yerine. boyle bir anlayis.a sapmayi korillc-

mckledir.)

83. Hele can bogaza dayandigi za-

man,
84. O vakil siz bakar durursunuz.

85. (O anda) biz ona sizden daha ya-

kimz, ama gOrcmczsiniz.
(Can fekisen kimsenin eirafindakiler bakip

gozlerken, Cenab-i Hak ona ilim, kudrel ve lasar-

rufuyla daha yakindir. Ama insanlaj bunun farki-

na varip gdremezler.)

86. Madem ki ceza gormeyecekmi§-
siniz,

87. Onu (cam) gcri ^cvirscnizc, sayct

iddianizda dogru iseniz!

88. Fakat (dten ki$i Atlah'a) yakin

olanlardan ise,

89. Ona rahathk, guzel nzik vc Nairn

cenneii vardir.

90. Egero sagdakilcrdcn isc,

91. «Ey sagdaki! Sana selam ol-

sun!»

92. Ama yalanlayici sapiklardan ise,

93. i§te ona da kaynar sudan bir ziya-

fci vardir!

94. Ve (onun sonu) cehenneme atil-

maktir.

95. §uphcsiz ki bu, kesin gercektir.

96. Oyleyse ulu Rabbinin adira tenzih

ile an.

. <%>
,

-

ELL1YEDINCI SURE
el-HAD/D

Arapca'da demir anlamina gelen «hadid» ke-

limcsiylc isimlcncn vc demirin tinemine is,areL

elligi 14 in bu adi alan sure Medine'de inmis,tir. 29
yetlir.

BismillShirTahmSnirrahim

1 . Goklerde ve yerde bulunan her sey

Altah'i lesbih etmcktcdir . O, azizdir,

hakfmdir.

2. GOklerin ve yerin mtilkil Onundur.
O, diriltir, tfldiiriir. O, her seye giicii ye-

tendir.

3. O ilktir, sondur, zShirdir, bStindir.

O, her seyi bilendir.
(Allah iUctir. her <^eyden dncedir, ba^langici

yoktur. varhkJan O yaraimi^ur. Sondur. varlik-

lann yok olu^undan soma da O bakidir. Zahirdu'.

varhgi bir cok delille gOn gibi a^ikiir. Babndir,

zatinin hakikati duyulai ve akillarla idrak edite-

mez.)
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4. O, gdklcri vc ycri alti giinde yara-

tan, sonra Ars/m iizerine istiva* edendir.

Yere gireni ve ondan gikam, goklcn inc-

ni vc oraya yuksclcni bilir. Ncredc olsa-

niz, O sizinle bcraberdir. Allah yaptik-

lanmzi g6riir.

(Allah, yagmurlar vc (Miller gibi ycrc girenlcri.

biikiler vc madenler gibi yerden cikanlan, rah-

mei, azap ve melekler gibi gbkten inenlcri, iyi,

kbtii tuium vc davram^larla dualar, buharlar vb.

gage yukscli§leri bilir vc gcirur. Alii giindcn mu-
ral, aln kademe veya dcvir gibi geni$ manalardir.

Yuksa bizim gunlerimiz dcgildir, •• Ar$a isliva»

icin bak. Hud 11/7.)

5. Goklcrin ve yerin miilkii O'nundur.

Butiin i§Icr ancak O'na ddndurulur.

6. Gcccyi gunduzc katar, gundiizu dc

gcccyc kalar. O, kalplcrdc olani bilir.

(Boylece gtindiiz uzar, gece kisalir. Gece
u/ar, gUndiiz kisalir.)

7. Allah'a ve Rcsulii'ne iman edin. Si-

zi, tizcrindc tasarrufa yclkili kildigi scy-

lerden harcayin. Sizden iman edip de
(Allah nzasi igin) harcayan kimsclcrc

biiyiik mukaTat vardir.

(Aycl, Tcbuk scfcriylc ilgili olarak inmi$lir.

Bu sefcrde biiyiik mail fedakarhklarda bulunan

Hz. Osman'a i§axe( edilmi$lir. Aynca bncckilcr-

dcn intikal cdcn malm, gcrcekte Allah'in oldugu
haiirlaiilaralc. Allah'in verdigi malui yerli yerin-

ce kultanilmasi istcnmi$tir.)

8. Peygamber sizi, Rabbinize iman
etmcyc ^agirdigi halde nigin Allah'a

inanmtyorsunuz? Halbuki O, sizden ke-

sin sdz de almi§li. Eger inanirsaniz.

(Allah'in aldigi kcsin sbz, ruhlar aleminde
varliklardan alinan sbzdur. «SOz»dcn, iyi kulla

mldiginda insani imana gbtiiren aklin kasdedil-

digi de stiylenmi;iir.)

9. Sizi karanliklardan aydinliga gi-

karmak icin kuluna apacik aycilcr indi-

ren O'dur. §uphesiz Allah, size kar$i

gok sefkatli, gok merhameUidir.

10. Ne oluyor size ki, Allah yolunda
harcamiyorsunuz? Halbuki goklerin ve
yerin mirasi Allah'indir. Elbcttc iginiz-

dcn, fetihten Once harcayan ve sava§an-

lar, daha sonra harcayip sava§anlara e§il

degildir. Onlann dcrcccsi, sonradan in-

fak eden ve sava§anlardan daha yiiksek-

tir. Bununla bcrabcr Allah hcpsine de en

giizel olani vSdetmi§tir. AUah'in yaplik-

lannizdan habcri vardir.

(Buna gore Mckke felhinden 6ncc harcayan
vc sava^antar. fetihten .sonra sava$anlar ve harca-

yanlardan daha faziletlidirler. Fani mah, baki

olan ahirct icin hareamanin ehemmiyeti hatirla-

tiluken. Hz. Ebubekir'e i§aretie bulunulmu§tur.
f'u-iku o. imamyla. infakiyla ve cihadiyla ilkler-

dendir.)

11. Kim Allah'a giizel birodiing vere-

cck olursa, Allah da onun kar§iligim kat

kai verir ve aynca onun gok degerli bir

mukafati da vardir.

(Allah'a odunc vermekten maksai, sirf yardun
gayesiyle ve Allah nzasi ic;in maddi sikinli icinde

bulunanlara faizsiz bore vcrmck vc bu borcun
tahsilindc kolayhk gostcrmcklir.)
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12. Mumin crkcklcrle miimin kadin-

lan, Onlerinden vc saglanndan, (amel-
lerinin) nurlan aydinlaiip gidcrken
gordiigiin giindc, (onlara): Bugiin
mujdeniz, zemininden irmaklar akan vc
icjerinde ebedi kalacaginiz cennctlcr-

dir, dcnilir. i§te biiyuk kunulu§ budur.

13. Mtinafik erkeklerlc mtinafik ka-

dinlann, miiminlcre: Bizi bekleyin, nu-
runuzdan birparga i§ik alalim, diycccgi

gunde kcndilcrinc: Arkaniza doniin de
bir 151k araymf denilir. Nihayct onlann
arasina, iginde rahmci, di§inda azap bu-

lunan kapili bir sur cekilir.

(Mimafiklann isteklerine, mUminlerin cevap-
larini tasvir eden bu ayetc gore, mliminlerle mu-

nafiklann arasi kesin olarak aynlacak. cckilcn
duvann bir Urafmda cermet digcr larafinda ce-

hennem yeT alacakiir.)

14. Miinafiklar onlara: Biz sizinlc bc-

rabcr degil miydik? diye seslenirler.

(Muminler de) derler ki: Evet ama, siz

kendi ba§inizi belaya soktunuz; firsat

beklediniz; $upheyc dii§luniiz vc ku-

runtular sizi aldatti. O cok aldatan (fey-

tan) sizi, Allah hakkinda bile aldatti.

Nihayet Allah'in emri gclip gatti!

{A/aba ^arpiinlan miinafiklar diinyada, gdru-

nuijic muslumanlar gibi davrarurlar ama kalpten

inanmadikJari icin mUminlerin fetaketini gdzler.

Islam hakkinda $Uphc bcslcrlcr. ihLiraslarin pe-

$indc ko$ar]ar. $eyianm turlu lelkin ve aldatma-

larina kapihrlar.)

15. Bugiin amk ne sizden ne de inkar

edenlerdcn bcdcl kabul cdilir, varacagi-

niz ycr atcstir. Size yarasan odur. Ne
kotu birdonii§ yeridir!

16. iman cdcnlcrin Allah'i anma ve

O'ndan incn Kur"an sebebiyle kalpleri-

nin urpermesi zamaru daha gelmcdi mi?
Onlar daha Once kcndilcrine kitap veri-

lcnlcr gibi olmasinlar. Onlann uzerin-

den uzun zaman gccii dc kalplcri kati-

la$ti. Onlardan bir gogu yoldan c,ikmi§

kimsclerdir.

(MUminlerin kalplerinin. Allah vc Kur'an zik-

hylc urpermesi gerekligini halirlalan ayei, yahu-

di vc hiristiyanlarin durumuna dikkat cekmckte-

dir. Bu cumJcdcn olmak u/.ere ayet, Mekke'de si-

kinu icinde yasayan, hicrellen soma da bol nzik
vc nimcilcrc kavus.iuklan icin gev$eyen bir kjsim

sahabiyi uyarmak icin nazil olmu^rur.)

17. Bilin ki Allah, Gliimunden sonra

yeryiizunii canlandmyor. Du§unesiniz
diye gcrcektcn, size Syctleri acikladik.

18. Sadaka veren erkeklcrc vc sadaka

vcrcn kadinlara ve Allah'a giizel bir

odtinc verenlere, verdiklcrinin karsjhgi

kat kat odenir ve onlara degcrli bir

mukafat vardir.



540 HADID SURESI Ciiz: 27, Sure; 57

19. Allah'a vc pcygambcrtcrinc iman
edenler, (evet) i§te onlar. Rableri yanin-

da sGzii o/Ai dogru olanlar vc §chitlik

mcrtcbcsinc crcnlcrdir. Onlann miika-

failan ve nurlan vardir. InkaY edip de
Syctlcrimizi yalanlayanlara gclincc. on-

lar da cehennemin adamlandir.

20. Bilin ki diinya hayan ancak bir

oyun, eglence, bir siis, aranizda bir

oviinmc vc daha cok maJ vc cvlSt sahibi

olma isteginden ibarettir. Tipki bir yag-

murgibidirki, bilirdigi ziraatgilerin ho-
.suna gider. Sonra kunir da sen onun
sapsan oldugunu gorursun; sonra da ger

g6p olur. Ahiretlc ise cetin bir azap var-

dir. Yine orada Allah'in magfireti vc n-

zasi vardir. Diinya hayati aldatici birge-

gimliktcn ba§ka bir scy dcgildir.

(Diinya vc ahircl hayatinin mukayesesinin
yapildigi bu ayclic, b/.clliklc. dUnyanin aldaiici

laraflan i/.ah cdilmi$, onlardan ka^imtmasi lav-

siyc cdilmi$tir. C^ilnku dunya ve dunyadakiicrin

boj yere yaraiitmadiklari muhtelif ayeilerde

aciklanmi$tir. Diinya hayati korti dcgildir. Kaiu

olan onu Allah'a vc Peygamher'e iiaale yonell-

memek; ahireii ve insanligi unurup. sirf dunyaya
ve diinyanin fcnaliklaiina kapilmaklir.)

21. Rabbinizden bir magfirete; Al-

lah'a vc pcygamberlcrinc inananlar igin

hazirlanmis. olup genisjigi gokle ycrin

genisjigi kadar olan cenneie ko§u§un-

I su- bu, Allah'in lulfudur ki onu dilcdi-

ginc vcrir. Allah biiyiik liiluf sahibidir.

(Bu ayci, Allah'in liiluf ve ihsam olmadik^a.

kimsenin cennete giremeyecegine delalei ei-

mektedir )

22. Ycryiiziinde vuku bulan ve sizin

basmiza gelcn herhangi bir musibet

yokiur ki, biz onu yaraimadan once, bir

kitapta yazilmi§ olmasin. $uphesiz bu,

Allah'a gore kolaydir.

23. fA/faft bunu) elinizden gikana

uziilmcycsiniz vc Allah'in size verdigi

nimeilcrle §imarmayasimz diye agikla-

maktadir. Qiinkii Allah, kendini bege-
nip bobiirlcnen kimselcri sevmcz.

24. Onlar cimrilik edip insanlara da
cimriligi emrcdcrlcr. Kim yiiz gevirirse

§iiphcsiz ki Allah zengindir, hamde
layiklir.

(Buiada, cimnlik eden vc gcrckli ycrlcre har-

camaktan ka^anlara sorumluluklan hatirlanl-

mi$lir.)
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25. Andolsun biz peygamberlerimizi

acik dclillerfe gondcrdik vc insanlann

adaleti yerine getirmeleri igin beraber-

lcrinde kitabi ve mizani indirdik. Biz

dcmiri dc indirdik ki onda biiyiik bir

kuvvet ve insanlar icjn faydalar vardtr.

Bu, Allah'in. dininevc pcygambcrlcrine

gayba inanarak yardim cdcnlcri bclirlc-

mesi igindir. §uphesiz Allah kuvvetli-

dir,_daima iistiindiir.

(AycLte geccn demir mecazi olarak «maddi
miieyyide* anlaminda da yorumlanmi;tir. De-
mir hakiki manadayorumlandiginda.ayciic onun
insan hayatmdaki oneminc dikkal fckilmekte-

dir.)

26. Andolsun ki biz, Nuh'u ve ibra-

him'i gonderdik, peygamberligi de kita-

bi da onlann soyuna verdik. Oniardan
(insanlardan) kimi dogru yoldadir; \q-

lerinden bircogu da yoldan gikmisjar-

dir.

(Kur'an'da isimleri zikredilen dort biiyiik kila-

bin, bunlarin soyundan gelen peygamberlerc in-

dirildigi anla$ilrnakiadir.)

27. Sonra bunlann izinden ardarda

peygamberlerimizi gondcrdik. Meryem
ogiu Isa'yi da arkatanndan gOnderdik,

ona incil'i verdik; ona uyanlann kalple-

rinc scflcat vc mcrhamct vcrmi§tik. Uy-
durduklan ruhbanhga gelince, onu biz

yazmadik. Fakat kcndilcri Allah nzasi-

m kazanmak icm yapular. Ama buna da
gcrcgi gibi uymadilar. Biz dc oniardan
iman cdcnlcrc mukaTatlanm verdik. Ic-

Icrinden cogu da yoldan gikmisjardir.

(Ruhbanlik. hirishyanlarin ortaya cikardigi

bir anlayis. vc ya;ayi§ lar/.idir. Rivayetlerc gore

Hz. Isa'dan soma, miiminler inkarci zorbalarca

yok edilmeye 9a)is,ilmt$, giris.ilcn Uc sava$ta

miiminler agir kayiplar vermisjer, sag kalan

iman ehli, kendilerinin de oliimii halinde dine da-

vcl cdecck kimsenin kalmayacagi gerckcesiyle

sava$ yapmama karari almi§. sadece ibadetle

me$gul olmaya basjamisjardi. I$le bu suretle fit-

neden kacarak, dinlerinde ihlas ve samimiycl
gosteren bu insanlar dunyarun bulun zevklerin-

dcn. fazla yeyip jcmekien ve evlenmekten vaz-

gc^misjer. daglar. magaralar. oyuklar vc hiicre-

Icrdc ibadetle mc$gul olmusjardir. Ama bir <,"C U

buna riayet eimeyerek. Hz. Isa'run dinini inkar

elliler: hiikumdarlarinin dinine girdiler; teslis

akidcsini ortaya aililar, Hz. Muhammcd'i inkar

culler vc benzeri sapikhklara dli$tillcr.)

28. Ey iman edenler! Allah'lan kor-

kun ve Pcygamberine inanin ki O, size

rahmclindcn iki kat vcrsin vc size isj-

ginda yiiriiyeceginiz bir nur liitfeisin;

sizi bagisjasin. Allah, gok bagi§layan,

cok esirgeyendir.

(Burada chl-i kilaba hitap edilerek, hem Hz.

Pcygamber'e hem de diger peygamberlerc iman
elmeleri sebebiyle kendilerine iki nurverilecegi

vadcdilmi$tir.)

29. Bflylccc kitap ehli, Allah'in lut-

fundan higbir §ey elde edemeyecekleri-

ni bilsinlcr. Liiiuf biitunuyle Allah'in

elindedir, onu diledigine bah§eder. Al-

lah, biiyiik lutuf sahibidir.
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(58)

ELLISEKiZiNCi SURE
el-MUCADELE

Mcdinc'dc mmi^lir; 22 ayettir. Adini. ilk aye-

lindc gc^cn «Uicadiluw kelimesinden alir.

B ism i 11ah irrahm Snirrahim

1. Kocasi hakkmda seninle taiti§an ve

Allah'a §ikaycttc bulunan kadinin sO/.u-

nti Allah i§itmi§tir. Allah, sizin konu§-

man i7i i§itir. (Jiinkii Allah i§iiendir, bi-

lendir.

(Araplar arasinda «zihar» denen bir add var-

di. §byle ki, bir adam kansina, «Sen bana anamin

suti gibisin» deyincc kadin o erkcgc haram sayi

hr vc cbcdiyen kocasi tarafindan terkedilmis,

oluxdu. Ashaptan Evs bin Sabit de kansina kizip

bu soni sbylcmisn. Karisi Havle. Hz. Peygam-
ber'e gidip gene ya^inda kocasina hizmctlcr eiii-

gini. cocuklari oldugnnu, $imdi bu ihtiyarlik za-

mamnda kocasirun o sdzii soyleyerek kendisini

perisan duruma dii^urdugunu anlain vc Hz. Pcy-

gamber'den ickrar kocasina dtinmcsi icm httkiim

istedi. Hz, Peygamber de «Sen ona haramsin»

dcdi. Kadin, kticiik cocuklanna u/.iildugtinu soy-

luyor, lchindc bir htfkum vermesini Allah elci-

sinden ickrar ickrar isliyordu. Nihayel Allah

ResulOnde vahiy hali betirdi ve bu aycitcr indi.

Boylece Allah, o eski gelcncgin. yanlis bir zan-

dan ibarei oldugunu, boyle sozlerle kadinin, ko-

casinrn anasi olamayacagini bildirdi. Ancak
boyle bir sriz soylcycnc de fakuicrirt lchine ol

male iizere bir ceza koydu. Konan cezalar a$agi-

daki aycllcrdc bclirlilmis.lir.)

2. icjnizden ziha"r yapanlann kadinla-

n, onlann analan degildir. Onlann ana-

Ian ancak kcndilcrini doguran kadinlar-

dir. §iiphcsiz onlar firkin bir laf ve ya-

lan sdyltlyorlar. Ku$kusuz Allah, affc-

dicidir, bagi^layicidir.

3. Kadinlardan zihar ile aynlmak is-

leyip de sonra soylcdiklcrindcn ddncn-

lcrin kanlanyla lemas elmeden once bir

kdlcyi hiirriycic kavu§lurmalan gere-

kir. Size ogiiilenen budur. Allah, yap-

tiklanmzdan habcri olandir.

4. (Buna imkan) bulamayan kimse,

hantmiyla tcmas ctmcden once ardarda

iki ay orug tutar. Buna da gucii yetmc-

yen, altmi§ fakiri doyurur. Bu (hafiflet-

me). Allah'a ve Resulune inanmaniz-

dan dolayidir. Bunlar Allah'in hukum-
lcridir. Kafirler icin aci bir azap var-

dir.

5. Allah'a ve ResOliine kar§i gelenlcr.

kcndilcrindcn oncckilerin aicallildigi

gibi algallilacaklardir. Biz apacjk Syct-

lcr indirmi§izdir. Kafirler icjn kiicuk

du§urucii bir azap vardir.

6. O gun Allah onlann hepsini dirilte-

cek ve yapliklanni kendilerinc habcr

vcrcccklir. Allah onlan bir bir saymi§-

nr. Onlar ise unuimu§lardir. Allah her

§cyc §ahittir.
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7. Goklcrdc vc ycrdc olanlan Allah'in

bildigini gormiiyor musun? Ug ki§inin

gizli konu§tugu ycrdc dorduncusii mul-
laka O'dur. Be§ kisjnin gizli konusjugu
yerde altmcisi mutlaka O'dur. Bunlar-

dan az vcya gok olsunlar vc ncredc bu-
lunurlarsa bulunsunJar mutlaka O, on-

larla beraberdir. Sonra kiyamet giinii

onlara yaptiklanm haber vereceklir.

Dogrusu Allah, her §cyi bilendir.

8. Gizli konu§maktan menedildikten

sonra yinc o yasaklanani yapmaya kal-

ki§arak gunah, du§manhk ve Peygam-
here kar§i gelmek hususunda gizlice

konu§anlan gormcdin mi? Onlar sana

gcldiklcri zaman seni, Allah'in selamla-

madigi bir§ekilde selamhyorlar. Kendi

iclcrindcn dc: Bu sOylediklerimiz yii-

ziinden Allah'in bizc azap ctmcsi gcrck-

mez miydi? derler. Cehennem onlara

ycler. Oraya gireceklerdir. Ne kfltO do-

nii§ ycridir orasi!

(Bunlar. yahudiler ve munafiklardi. Muslu-
manlann yamnda isarellerle gizli gizli konu^ur-

lar. muminlerin icjerine $Uphe sokmaya calisir-

lax, savasu mucahitlerin maglupolduklan. geri-

dc kalanlarin da olduruldUklcri hissini uyandir-

maya cali$irlardi H/..Pcygambcr onlanbu ahlak-

sizlikun meneimi$ii. Yahudilerin bir baska

ahlaksizligi da. Hz. Peygamberle kars,ilas,(ikla-

rinda "Sana dliim olsun* anlamina gelen «Es-

samu aleykw ;eklindc sclam vcnnclcriydi. Hz.
Pcygamber onlann bu saygisiz ve kaba ifadcleri-

nc "Size olsun* anlamuia «Alcyktim» $ckJinde

kar$ilik verir, nazik ve mulayim lavrim degi^lir-

mezdi.)

9. Ey iman cdcnlcr! Aranizda gizli

konu§acagmiz zaman gu'nahi, du§man-
hgi vc Pcygambcr'c kar§i gclmcyi fisil-

damayin. lyilik vc takvSyi konu§un.
Huzuruna loplanacaginiz AUah'tan kor-

kun.

(Htlap cdilcnlcrin milminlcr mi. yoksa zahir-

dc inanmij go/liken miinafiklar mi oldugu husu-

sunda inula! edilmi$, her iki lopluluga gore mana
veTilmi$iir.)

10. Gizli konu§malar seytandandir.

Bu, iman edenlcri iizmek icjndir. Oysa
§cytan, Allah'in izni olmadikga, mii-

minlcrc higbir zarar veremez. Mumin-
lcr Allah'a dayanip guvensinler.

(Bu aycl ile. fisillmin ve toplulukla gizli ko-

nusmamn scytanin islcrinden oldugu hatirlalila-

rak, bu i$in birakilmasi istenmekledir.)

11. Ey iman edenler! Size «Meclis-
lerde ycr aQin» dcnilince ycr acin ki Al-

lah da size geni§lik versin. Size «Kal-

kin» dcnilince dc kalkin ki Allah sizden

inananlan ve kendilerine ilim verilenle-

ri dcrccclcrlc yukscltsin. Allah yaptik-

lannizdan haberdardir.

(Adab-i muascrcl kaidclcrindcn birini 6gie-

icn bu ayclc gOrc; meclislc ycr acmak, gclcnlcre

yer vererek kalkmak cejiili maddi ve manevi
faydalar saglamakiadir. /iia iman ve ilimle la-

mamlanan ahlak kaidelerini yasayanlar dUnya
ve ahireite yiiksek derecelere eri;iiter.)
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12. Ey iman cdcnlcr! Pcygamber ile

gizli bir sey konu§acaginiz zaman bu

konu§mamzdan once bir sadaka veri-

niz. Bu sizin icin daha hayirli vc daha tc-

mizdir. §ayct bir §ey bulamazsaniz, bi-

lin ki Allah bagisjayandir, esirgcycn-

dir.

(Bu emir. H/.. Pcygamber'c saygi gbstcrilmc-

si. fakirlerc yardim cdilmcsi. soru sormada da

ilen gidilmemcsi. ihlasli ki$ilerle munafiklarm.

ahircli scvcnlcilc dUnyaya mcyledcnlerin mcy-
dana cikarilmasi gihi hikmetleri ihiiva eimekie-

dir. Aynca bu ayei Hz.. Peygamber'le gerekli ge-

reksiz goril$irp konu$mak isieyen ve onu rahatsiz

eden ki$ilerin ziyareiini de bir sisteme baglami$-

lir.)

13. Gizli bir §cy konu§manizdan once

sadakalar vermcklcn cckindiniz mi?
Bunu yapmadigimza ve Allah da sizi

affcltiginc gdre arlik namazi kihn, zekS-

ti verin Allah'a vc Resuliine itaai edin.

Allah yapliklannizdan haberdardir.

(Bu aycL dnccki ayclin hukmimli ncshederck,

sadaka yukumlulugunii hafiflclmi$, verilmcdigi

zaman muaheze edilmeyeceklcrini bildirmi§-

tir.)

14. Allah'in kendilerine gazap euigi

bir loplulugu dost cdincnlcri gormcdin
mi? Onlar nc sizdcndirlcr nc dc onlar-

dan. Bilcrck yalan ycrc yemin cdiyor-

lar.

(GbnilUp bilinmcsi istcnen topluluk mUnafik-
lardir. Bunlar Allah'in ga/.ap euigi yahudilcri

kendilerine dost edinmeye cali^mi^lardir. Mii-

nafiklar. milmin olduklariru soylcycn ve yemin
eden yalancilardir.)

15. Allah onlara cctin bir azap hazir-

lami§lir. Gerccklcn onlann yaptiklan

§ey gok koiiidur!

16. Onlar ycminlcrini kalkan yapip
Allah'in yolundan alikoydular. Bu yiiz-

den onlara kucUk diisurucii bir azap var-

dir.

17. Onlann mallan da ogullan da Al-

lah'a kar§i kendilerine bir fayda vermez.

Onlar echennem chlidirler. Orada ebcdf

kalacaklardir.

18. O giin Allah onlann hepsini yeni-

den diriliccck, onlar da diinyada size ye-

min ellikleri gibi, O'na yemin edecck-

lerdir. Kcndilcrinin bir §cy (hakikat)

iizerindc olduklanni sanirlar. tyi bilin ki

onlar genjekicn yalancidirlar.

(Munafiklann Allah'in huzurunda mushiman
olduklarina yemin clmclcTi de kendilerine bir

fayda saglama/.)

19. §eyian onlan etkisi altina aldi da
kendilerine Allah'i anmayi unutturdu.

i§lc onlar seyianin yandasjandir. tyi bi-

lin ki §eyiamn yandasjan hep kayipia-

dirlar.

20. AUah'a ve Peygamberinc dtisjnan

olanlar, i§te onlar en a§agilann arasin-

dadirlar.

21. Allah: Elbette ben ve elcjlerim

galip gelcccgiz, diyc yazmi§tir. §iiphc-

siz Allah giicjiidur, galiptir.
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22. Allah'a ve ahiret guniine inanan

bir toplumun -babalan, ogullan, kar-

dc§lcri, yahut akrabalan da olsa- Al-

lah'a vc Rcstilunc du§man olanlarla

dosiluk eiligini gdremezsin. i§ie onlann

katbinc Allah, iman yazmis. vc katindan

bir ruh ile onlan desieklemisjir. Onlan

iclcrindcn irmaklar akan ccnnctlcrc so-

kacak, orada ebedf kalacaklardir. Allah

onlardan razi olmu§, onlar da Allah'tan

ho§nut olmustardir. i§ic onlar, Allah'in

larafmda olanlardir. Iyi bilin ki, kurtu-

lu§a erecekler de sadece Allah'in lara-

fmda olanlardir.

(59)

ELLIDOKUZUNCU SURE
el-HA$R

Mcdinc'de inmi$rir. 2-7. ayeilerinde yahudi
kabilelcrindcn Nadirogullarinin suriilmelcri

hakkinda hilgi vcrdigi icin bu adi alrm$tir. 24
lycttir.

BismiliahirrahmanirTahtm

1. Goklcrdc vc ycrdc olanlann hcpsi

Allah'i lesbih etmckledir. O, usiiindur,

hikmct sahibidir.

2. Ehl-i kiiapian inkSr edenleri, ilk

surgundc yurtlanndan cikaran O'dur.

Siz oniann cjkacaklanni sanmamis.ii-

niz. Onlar da kalclcrinin, kendilcrini

Allah'tan koruyacagint sanmi§lardi.

Ama Allah (O'nun azabi), onlara bek-

lcmediklcri ycrden geliverdi. O, yurek-

lcrinc korku dtisurdii; 6ylc ki cvlcrini

hem kendi ellcriyle, hem de miiminlcrin

ellcriyle harap ediyorlardi. Ey akil

sahiplcri! ibret aim.

(Allah'in ResulU Medine'ye geldigi 2am an.

yahudilcrden Nadir ogullanyla tarafsi/ kalmala-

n hukmUnu ULjiyan bir an(las,ma yapmi$ti. Bcdir

sava^inda muslumanlar galip gelince. yahudiler:

Hu. Tevrat'ta kendisine zafcr vadedilen peygam-
bcrdit. dcdilcr. Fakal Uhud sava$indan sonra ta-

mamcn dcgjf tiler ve anllasmayi bozdular. Bun-
larin lidcn K j'h b. Ejjref, kirk siivari ile Mekke'ye
gidip muslumanlarin aleynine Ebu Sufyan'la itti-

fak yapu. Bunun u/.erine Hz.. Peygamber, Ka'b in

sill kardcji Muhammed b. Mcsleme'ye emir ve-

rerck bir gece onu evinde ttldurltU. Bundan sonra

Allah'in ResulU bir kita askcr ile Nadir ogullan-

nin koylcrini kus.alli. Yurtlarim birakip gilmclc-

rini cmrcui. Hz. Peygamber!c arilas,ma yapmak
Isiemeleri Uzerine ku$atma kaldirildi. £oklan
§am a, Erinaya, EzrcaVa, Hire'ye birka; ev de
Haybcr'e giuilcr. l$lc surcnin ba^indan 6. ayctin

sonuna kadar olan kismin nUzul scbebi budur.)

3. Eger Allah onlara siirgiinii yazma-
mi§ olsaydi, elbette onlan diinyada
(ha§ka §ekilde) cezalandiracakli. Ahi

reiie de onlar icin cehennem azabi var-

dir.
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4. Bu, onJann Allah'a ve Peygambcrv
nc kars,i gclmclcrindcn dolayidir. Kim
Allah'a kar§i gelirse bilsin ki Allah'in

cczalandirmasi cctindir.

5. Hurma agaglanndan, herhangi bi-

rini kesmeniz veya oldugu gibi birak-

maniz hep Allah'in izniylcdir ve O'nun
yoldan cikanlan rezil eimesi igindir.

(Ayet, muslumanlann. yahudilerin hurma
agaclanndan bir kismini kesmelcri uzcrinc orUi-

ya ^ikan suunuh dtirumlanm gidcrmek i^in nazi)

olmu$tur. §oyle ki, Allah Resulu yahudilerin

hurmalannin kesilip yakilmasmi emredince. on-

lar: Ya Muhammed! Hani sen yeryuztinde fesai

cikarmamakla emrolunmu^tun! dediler. Bu ko-

nuda bazi murrunlcr bile icrcddudc diijiu. Runun
iizcrinc bu ayci-i kcrimc indi. Bu olayadayana-
rak alimler. kendileriyle harp edilen kafirlerin

kale ve binalannui yikilmasmda, agaclaxuun ke-

silmcsindc bir sakinca olmadigi kanaaiinc var-

mi^lardir.)

6. Allah'm, onlardan (mallanndan)
Peygamberine verdigi ganimetlcr icin

siz at vc deve ko§tunnu§ dcgilsiniz. Fa-

kat Allah, pcygambcrlcrini dilcdigi

kimselere kar$i ustiin kilar. Allah her

§cyc kadirdir.

(Medine'ye ikv mil uzaklikta bulunan Nadir
ogullarina karsj yaya olarak sefere f ikilmi; ve
zorlukla kar$ila$madan arazi cle gecirilmis.. bu
arazi Hz. Peygambere ail kabul edilmi$. o da bu-

nu, kendisi. ailcsinin gc^imi ve bazi askeri harca-

malar kit. eldc luimuj, bir kismini da ash apian

bazilanna dagiuni;tir.)

7. Allah'in, (fethedilen) ulkclcr hal-

kindan Peygamberine verdigi ganimet-

ler, Allah, Pcygambcr, yakinlan, ye-

timler, yoksullar ve yolda kalmisjar

igindir. Boylccc o mallar, icinizden yal-

niz zenginler arasinda dola§an bir dev-

let olmaz. Pcygambcr size nc verdiyse

onu aim, size ne yasakladiysa ondan da
sakimn. Allah'tan korkun. (^unkii Al-

lah'in azabi cetindir.

(Yukardaki ayctler, Islam devlctinin gelir

kaynaklarmdan fey'i hiikme baglamakiadir. Fey,

dus.mandan silah kullanmadan elde edilen gelir-

lerdir. Bu gelirler kamu yaran gbzciilmck saruy-

la ve herhangi bir simrlamaya Labi olmaksizin as-

kcr, memur maasjan, savunma giderleri. baym-
dirhk isjeri v.s. gibi dcvlciin yapmasi gercken
bUtiin hizmeilere sarfedilir.)

8. (Allah'in verdigi bu ganimet mal-
lari.) yurilanndan ve mallanndan
uzakla$Unlmi!j olan, Allah'tan bir liiiuf

ve nza dileyen, Allah'in dinine vc Pey-
gamberine yardim eden fakir muhacir-
Icrindir. is.te dogru olanlar bunlardir.

9. Daha onccden Mcdinc'yi yurt edin-

mi§ ve goniillcrine imam yerlesrirmis.

olan kimsclcr, kcndilerinc g6c edip ge-

Icnleri severlcr ve onlara vcrilcnlcrdcn

dolayi iclerinde bir rahaisizhk hisset-

mczlcr. Kcndileri zarurei icmde bulun-

salar bile onlan kcndilerinc tcrcih eder-

lcr. Kim nefsinin cimriliginden koru-

nursa, i§ie on!ar kurtulu§a erenlerdir
(Ensann muhacirlere kar$i tuium ve davram-

51, ayeiic bclirtilcn ^enjeve ic.inde cereyan eonis,,

kcndileri muhiac^ iken. bajkalaruun ihiiyacini gi-

derme hasleii olan «!sar* ensarda doruk noklasi-

na ulasmis.ur.)
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10. Bunlann arkasindan gelenlersOy-

lc dcrlcr: Rabbimiz! Bizi vc bizdcn on-

ce gelip ge$mi§ imanh kardesjcrimizi

bagisja; kalplcrimizde, iman edcnlcre

kar$i hicbir kin birakma! Rabbimiz!
§iiphesiz ki sen gok seflcaili, 90k merha-
mctlisin!

(Muhacir vc ensarin arkasindan gclcnlcr,

kiyamcte kadar gelmi^ ve gelccek olan mumuv
lerdir. Ashab-i kirami hayirla yadetme, onlara dil

u/.aimama vc kin bcslcmcme geregi ayetin i$arel

ciugi hususlardir.)

11. Miinafiklann, kitap ehlinden in-

k§r cden dostlanna: Egcr siz yurdunuz-
dan Qikanlirsamz, mullaka biz de sizin-

Ic bcraber gikanz; sizin alcyhinizde

kimscye asla uymayiz. Eger savasa tu-

tufjursaniz, mullaka yardim cderiz, dc-

diklerini gOrmedin mi? Allah, onlann
yalanci olduklanna sahillik edcr.

(Bu ayet, miinafiklann reisi Abdullah b.

Obey'in. Nadir ogullanyla mcklupla^masiru vc

onlara yardim hususunda verdigi leminau habcr

vercn, bu ydniiyle de Kur'an'm i'cazina delalet

eden parlak bir dclildir.)

12. Andolsun, eger onlar c^kanlsalar,

onlarla bcraber cjkmazlar, sava§a tutu§-

mu§ olsalar, onlara yardim eimezler;

yardim ctsclcr bile arkalanni doniip ka-

Carlar, sonra kendilerine de yardim edil-

mcz.

13. Onlann iclcrinde size kar§i duy-

duklan korku, Allah'a olan korkulann-
dan daha sjddcilidir. Boyledir, ^iinkii

onlar anlamayan bir toplulukiur.

(Miinafiklann Allah'ian cok miiminlerden

korkmalan, Allahin onlara kar§i azabini tehir ci-

mesinden ileri gelmckiedir.)

14. Onlar mustahkem sehirlerde veya

sipcrlcr arkasinda bulunmaksizin sizin-

lc toplu haldc sava§amazlar. Kendi ara-

lanndaki sava$lan ise <;etindir. Sen on-

lan dcrli toplu samrsin, halbuki kalpleri

darmadaginikur. Boylcdir, giinku onlar

aklmi kullanmayan bir toplulukiur.

(Yahudi ve miinafiklar. Allah ve Result! ile sa-

vasa luiu^iuklan /aman kalplchne korku girerdi.

Zaicn inanclan sakat, gayeleri hirbiiine aykiri ol-

dugu loplu harckcl cdcmc/lcrdi.)

15. (Onlann durumu) kcndilcrindcn

az once gegmi§ ve yapiiklanran cezasi-

m iaimi§ olanlann durumu gibidir. On-
lara acikh bir azap vardir.

(Yani yahudilcnn durumu. cok kisa bir /.aman

once. Bcdir'dc maglup ve penman olan mu$rikle-

rin durumuna benzcmi$tir.)

16. MiinafikJann durumu upki seyla-

nin dunjmu gibidir. Ciinku seyian insa-

na <*inkar ci» dcr. insan inkar cdincc de:

Ben senden uzagim, Qunkii ben Slemle-

rin Rabbi olan Allah'ian korkanm,
dcr.
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17. Nihayct ikisinin dc sonu, icjndc

cbedi kalacaklan ate§ olacaktir. i§ic bu,

zalimlcrin cczasidir.

(Burada, azanla a/diran veya kafirle ^eyianin

akibcli a^iklajunislu.)

18. Ey iman cdcnlcr! Allah'lan kor-

kun ve herkcs, yanna ne hazirladigina

baksm. Allah'lan korkun, giinku Allah,

yaptiklannizdan habcrdardir.

(«Yann»la, kiyamcl gunil ka$dcdilmis,(ir-)

19. Allah'i unuian ve bu yu'zden Al-
i ali in da onlara kcndilcrini unutturdugu

kimsclcr gibi olmayin. Onlar yoldan gi-

kan kimsclcrdir.

20. Cchcnncm chliylc ccnnct chli bir

olmaz. Cennel ehli, islekJerine eri$en-

Icrdir.

21. Eger biz bu Kur'an'i birdaga in-

dirscydik, muhakkak ki onu, Allah kor-

kusundan ba$ egerek, parga par^a olmu§
goriirdun. Bu misalleri insanlara du§iin-

su'nlcr diye veriyoruz.

22. 0, oyle Allah'tir ki, O'ndan ba$ka
tann yoktur. Gdrulmcycni vc gorulcni

bilendir. O, esirgcycndir, bagi§layan-

dir.

(Allah, dunyayi.ahueti, van vc yogu bilendir.

Rahman vc Rahim isimlcri rahmci kclimcsuidcn

UJremis^ir. Rahman, Cenab-i Hakk'm rahmeii-

nin. butiin yaratiklari kapsadigim, Rahim ise

kiyamet giinimde yalruz milminlere yoneldigini

i fade eder.)

23. O, oylc AMah'ur ki, kcndisindcn

ba§ka hicbirtann yoktur. O. mulkun sa-

hibidir, eksikliktcn miinezzehtir, selS-

mei verendir, emniyctc kavu§lurandir,

gozetip koruyandir, Usiindur, isiedigini

zorla yaptiran, biiyukluktc c§i olmayan-

dir. Allah, mu$riklerin onak kosiuklan

§cylcrden miinezzehtir,

24. O, yaratan, var eden, §ekil veren

Allah'tir. En gtizcl isimlcr O'nundur.

GOklcrde ve yerde olanlar O'nun §anint

yuccltmcktcdirlcr. O, galiptir, hikmct
sahibidir.

(Ha$r suicsinin bu son uc ayetinin fazileli hak-

kinda Pcygambcrimiz (s.a.) $6ylc buyurmus.lur:

Her kim sabahleyin uq defa «Euzu billahi's-

semii ) alimi mine's, ^eyiarn'r-racim* dedikicn

soma Hasr surcsinin sonundaki u\ ayeu okursa,

Allah, ona aksama kadar bagislanmasim dileye-

cek yelmi$ bin melek gorevlend irir. O kimse o
gun olUrsc schit olarak bltir. Ak^am Icyin okuisa

yinc boylcdir.)
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ALTMI§INCI SURE
el-MUMTEHINE

Adim, 10. ayettc gc^cn «imtchinu» kclime-

sinden alan bu sure Mcdine'de uimisiir; 13 aycl-

lir.

BismillShirTahmanirTahfm

1. Ey iman edcnler! Eger benim yo-

lumda sava§mak ve nzami kazanmak
igin gikmissaniz, benim de diismanim,

sizin de du§maniniz olanJara sevgi gos-

tererek, gizli muhabbet besleyerek on-

lan dost cdinmeyin. Oysa onlar, size ge-

len gercegi inkSr etmi$lcrdir. Rabbiniz
Allah'a inandiginizdan dolayi Pcygam-
bcr'i de sizi de yurdunuzdan gikanyor-

lar. Ben, sizin sakh ruirugunuzu da, aci-

ga vurdugunuzu da en iyi bilenim. Siz-

den kim bunu yaparsa (onlan dost edi-

nirs.e) dogru yoldan sapmis olur.
(Ayelin nuzul sebebi ;udur: nanb b. Beltea

adh sahabi. Hz. Pcygambcr'in gi/.li luiiugu Mck-
kc fclhi lesebbusunu Sarc adindaki ;arkici kafir

bu kadina vcrdigi mckiupla, Mckkc mu$rikleri-

ne bildirmek ttfemtstf, Halib, Mekke'de kalan

evlai ve ailesine tehlikeyi habcr vermck maksa-
diyla bdyle bii isc gin§mis,ti. Cenab-i Hak bu du-

rumu Hz. Peygamhcr'e bildirdi. Resulullah,

Mckke'ye dOnmektc olan kaduu takip i^ui bc$ ki-

$ilik aOi birligini yola<;ikardi. Bulik, kaduu. 11/

Peygamber'in haber verdigi yerde yakaladi. Si-

kislinlan kadin sakladigi mckiubu, sac.lannin

arasmdan (ikardi vc serbesl birakildi. Meklup,
Hz. Peygamber'e leslim edilince. Haiib ?a|uildi

vc harekeiinin sebebi soruldu. Hz. Omer'in hid-

del gostermesine ragmen Hz. Pcygambcr, Ha-

nb'i affcui. Boylcce Hahb'in $ahsinda butlin

milslumanlar, dusmanlanna kar$i uyarilmis, ol-

dular.)

2. §ayet onlar sizi ele gegiririerse, si-

ze diisjnan kcsilccckler, size cllcrini vc
dillcrini kotiiliikle uzaiacaklardir. Za-
Icn inkSr cdivcrmcnizi istcmcktcdir-

ler,

3. Kiyamei giinu yakinJanniz ve co-

cuklanniz size fayda vermezler. fiinkii

Allah aramzi ayinr. Allah, yapuklanm-
zi gorendir.

4. ibrahim'de ve onunla bcraber olan-

larda, sizin igin gergekten giizel bir tfr-

nck vardir. Onlar kavimlcrine demisjer-

di ki: «Biz sizden ve Allah'i birakip lap-

nklannizdan uzagiz. Sizi tanimiyoruz.

Siz bir tck Allah'a inamncaya kadar, si-

zinle bizim aramizda siirekli bir dii§-

manlik ve olVe belirmi§tir.» §u kadar
varki, ibrahim babasina: <*Andolsun sc-

nin igin magfirct dileyeccgim. Fakat Al-

lah'ian sana gelecek herhangi bir §eyi

onlcmcyc giiciim yclmcz» dcmi§ti. (O
miiminler soyle dediler:) Rabbimiz!
Ancak sana dayandik, sana yoneldik.

Uoniis dc ancak sanadir.
(Hz. Ibrahim, iman elmemi? babasina, kendi-

si k in isligfar cdcccgini sdylcmi^. imam i$m
mlihlci vcrmi^ii, daha soma da isiigfaidan mene-
dilmi^li. Cunku kafirlcr i^in isligfar caiz degil-

dir.)

5. Rabbimiz! Bizi, inkaredenler igin

deneme konusu kilma, bizi bagi§la! Ey
Rabbimiz! YcgSnc galip vc hikmet
sahibi, ancak sensin.
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6. Andolsun, onlar sizin igin, Allah'i

ve ahirct giiniinu arzu edcnlcr icin guzel

bir6mektir. Kim yiiz yevirirse §uphcsiz

Allah, zengindir, hamdc lSyik olandir.

7. Olur ki Allah sizinle du§man ol-

duklanmz arasinda yakinda birdosiluk

meydana geiirir. Allah giicii yetendir.

Allah cok bagisjayan, 90k csirgcycn-

dir.

(Ru ayclte Allah, du$manhkla a$in gidilme-

mesini. dilsman bir loplumun, bir gun dost olabi-

lcccgini bildirmis.ur. Nilckim Pcygambcr'in vc
muslQmanlann can du$mani olan Mckkc ve cev-

rcsindeki mU^riklcrin cogu sonradan Islam'a gir-

miijlcr, unlarin ^ocuklan, Allah yolunda cihad

eden miiminler olmusjardir. Boylccc ayettc bc-

liriilen ilaht vaad tahakkuk etmi$tir.)

8. Allah, sizinle din ugrunda sava§-

mayan vc sizi yunlanmzdan cikarma-
yanlara iyilik yapmanizi vc onlara adil

davranmanizi yasaklamaz. (^iinkii Al-

lah, adaleili olanlan sever.

(Tefsirlerde, din hususunda sava$mayanlann.

Hz. Pcygamhcr'lc anla^ma yapan ve ona sadakal

gbsieren Huzaa kabilcsi oldugu, cogunlukla
ifadc edilmi$tir. Bazilanna gore bunlar Mck-
kc'dc iman eden fakat hicrci cimeycnlcr vcya ka-

dinlar ve focukJardir. Ayct, Hz. Ebubckii'in kizi

Esma'nin Mckkc'de kalan mu$rik annesinin.

kendisini ziyaret ifin geldiginde kabul etmemcsi
Uzerine nazil olmus,tur. Ancak ayclin hiikmu
umumidir.)

9. Allah, yalniz sizinle din ugrunda
sava§anlan, sizi yunlannizdan cikaran-

lan ve gikanlmaniz igin onlara yardim
edenlcri dost edinmcnizi yasaklar. Kim
onlarla dost olursa i§te zalimler onlar-

dir.

10. Ey iman edcnlcr! Mumin kadinlar

hicrct ederck size geldigi zaman, onlan,

imlihan edin. Allah onlann imanlanni
daha iyi bilir. Eger siz de onlann inan-

mis, kadinlar olduklanni ogrenirscniz

onlan kafirlcrc geri go'ndcrmeyin. Bun-

lar onlara hclal degildir. Onlar da bunla-

ra hclfll olmazlar. Onlann (kocalanmn)
sarfettiklerini (mehirleri) geri vcrin.

Mehirlerini kendilerine verdiginiz za-

man onlarla cvlcnmcnizde size bir gii-

nah yoklur. KSfir kadinlan nikShinizda

tutmayin, sarfettiginizi isteyin. Onlar
da sarfettiklerini istesinler. Allah'in

hiikmu budur Aranizda O hOkmeder.
Allah bilcndir, hikmct sahibidir.

(Hudeybiye antla$masiy)a ortaya cikan duru-

mu tanzim eden hu ayele gore, milslumanlara si-

ginan miimin kadinlar. kafirlere iade edilmeye-

cek. kendilerine ayettc bclirtilcn esaslar uygula-

nacaktir. L'ur.ku Hudeybiye antla^masina gore

kafirlerdcn gelen miiminler, onlara iade edile-

cckii. Ayct iade cdilecck olanlann sadece miimin
crkekter oldugunu. mumin kadinlann kafirlcrin

nikahinda kalamayacakJan icin, anlla^ma $Umu-
lunc giremcycccklcrini aciktamaktadtr.)

1 1. Eger esjerinizden bin, sizi birakip

kaTirlcrc kagar, siz de (onlarla sava$ip)

galip gelirseniz, esjeri gitmis. olanlara

(ganimetten), harcadiklan kadar verin.

Inandiginiz Allah'a kar§i gclmektcn sa-

kinm.
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12. Ey Peygamber! inanmis, kadmlar,

Allah'a higbir §cyi onak ko§mamak,
hirsi/iik yapmamak, zma ctmcmck, co-

cuklanni oldurmcmck, elleriyle ayakla-

n arasinda bir ifiira uydurup gctirmc-

mek, iyi i§i isjcmekte sana kar§i gclme-
mek hususunda sana biat eimeye gel-

diklcri zaman, biailanru kabul el ve on-

lar icin Allah'tan magfiret dilc. §uphc-

siz Allah, cok bagi§layandir, cok csirge-

yendir.

(Biat $artlari arasinda sayilan, «elleriyle

ayaklari arasinda bir ifiiia uydurmama» labiri.

gayri mes.ru bir cocuk dunyaya gciirip. onu koca-

sina nisbcl^cdcrck ifiira elm erne arilam ina gel-

mcklcdir. Ayet, Mckke felhi giinii nazil olmu§.

Hz. Peygamber. crkcklcrdcn soma kadinlann bi-

aiim kabul clmi$lir.)

13. Ey iman cdcnlcr! Kendilcrine Al-

lah'in gazap euigi bir kavmi dost edin-

mcyin. Zira onlar, kafirlcrin kabirlcrdc-

kWcrdcnfonlarin dirilmesinden) limit

kestikleri gibi ahircttcn iimit kcsmi§ler-

dir.

Hu ayetin son ctlmlcsi $oyle de anlasjlahilir:

Zira onlar. kabirlcrdc bulunan kafirlcrin kurtu-

lu$tan umii kestikleri gibi ahircttcn dc ilmit kes-

mi$lerdir.)

(61)

ALTMI§BiRiNCi SURE
es-SAFF

Admi. milminlcrin saf lutarak Allah yolunda
sava$iiklarim bildircn 4. ayetinden almis.Ur;

Medine'dc inmi$t)r; 14 ayeiiir.

BismillahirrahmanirTahfm

1. Gdklerde vc yerdekilerin hepsi Al-

lah'i tcsbih eder. O, ustundiir, hikmct
sahibidir.

2. Ey iman cdcnlcr! Yapmayacaginiz
§eylcri nicin soyliiyorsunuz?

(Rivayctc gore muslumanlar: Amcllcrin Al-

lah yaninda en sevgilisinin hangisi oldugunu bil-

seydik o ugurda mallarimizi ve canlanmizi feda

cderdik. demisjerdi. Bunun iizerine «§uphesiz ki

Allah, kendi yolunda carpi§anlan sever" meaJin-

dcki ayct na/il uldu. Fakal Uhud sava^inda, bazi-

larinin gen donmesi. ayelteki kinamanin sebebi

olmugtur.)

3. Yapmayacaginiz §cyicri soylcmc-

niz, Allah katinda bu'yuk bir nefrelle

kar^ilanir.

4. Allah, kendi yolunda kenetlenmis.

bir yapi gibi saf baglayarak sava§anlan

sever.

5. Bir zaman Musa kavmine: Ey kav-

mim! Benim, Allah'in size gonderdigi

clcisi oldugumu bildiginiz halde nicin

beni incitiyorsunuz? dcmi§ti, Onlar
yoldan sapinca. Allah da kalplerini sap-

urmi§ti. Allah, fasiklar toplulugunu
dogru yola iletmez.
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6. Hatirla ki, Mcrycm oglu isa: Ey
israilogullan! Ben size Allah'in elgisi-

yim, benden 6ncc gclcn Tcvrat'i dogru-

layici ve benden sonra gelecek Ahmed
adinda bir pcygambcri dc mujdcleyici

olarak geldim, demisti. Fakat o, kcndi-

lcrine agik deliller getirince: Bu apagik

bir btiyudur, dediler.

7. islam'a gaginldigi halde Allah'a

kar§i yalan uydurandan daha zalim kim
olabilir! Allah, zalimler loplulugunu
dogru yola crdirmcz.

(Allah'a kar$i yalan uydunna, O'na ^ixk ku$-

ma, evlai isnal elme, ayetleruu sihii olaiak vasif-

landirmadir.)

8. Onlar agizlanyla Allah'in nurunu
sondurmek isiiyorlar. Halbuki kafirler

istemcsclcr dc Allah nurunu lamamla-
yacaktir.

(Kafirler Allah'in dinine. kitabina ve delilleri-

ne sihir, $iir ve kehanei diyerek jftiralar uyduisa
lar da Allah'in dini yiicelecektir.)

9. Mu§riklcr istemcsclcr de dinini bii-

liin dinlcrc iistiin kilmak igin Peygam-
berini hidayei vc hak ile gondercn
O'dur.

10. Ey iman edenler! Sizi aa bir azap-

tan kunaracak ticareii size gdstercyim
mi?

11. Allah'a vc Rcsulunc inanir, malla-

nmzla vc canlannizla Allah yolunda ci-

had edersiniz. Eger bilirscniz, bu sizin

icm daha hayirlidir.

12. i§te bu takdirde O, sizin giinahla-

nnizi bagi§lar. sizi zemininden lrmak-

lar akan ccnnctlcrc, Adn ccnncilerinde-

ki guzel meskenlere koyar. I§te en bii-

yiik kurlulus, budur.

13. Scveccginiz ba§ka bir §ey daha
var: AUah'tan yardim ve yakin birfetih.

Muminleri (bunlarla) miijdele.

(wYakin bii fciih* hakkinda su yorumlar ya-

pilmi$tir: Mckkc'nin muslumanlar tarafmdan
fethedilecegi; Kurey§'c kar$i galibiyet eldc edi-

lcccfi; Iran vc dogu Roma'nin muslumanlarin
haJumiyclinc girecegi.)

14. Ey iman edenler! Allah'in yar-

dimcilan olun. Niickim Meryem oglu

isa havJirilcrc: Allah'a (giden yolda)
benim yardimcilanm kimdir? dcmi§ti.

Havanler de: AUah (yolunun) yardim-
cilan biziz, dcmi§lerdi. israilogullann-

dan bir ziimre inanmis,, bir ziimrc dc
inkSr ctmi§tL Nihayei biz inananlan,
du§manlanna karsj deslekledik. BOylc-

ce usiiin geldiler.

(«Havarilcr», Hz. Isa'ya herkesien once ina-

nan ve ona yardimci olan on iki ihlash ve lemiz
insana vcrilcn isimdir. Hz. Isa'ya inananlar. onun
Allah'in kulu ve peyganiberi oldugunu lasdik

edcrck gdgc yukseliildigine inananlaidir, Hz.
Isa'yi inkar edenler ise, onun Allah'in oflu vc
uciin uciincusu oldugunu soyleycnlerdir.)
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(62)

ALTMI§iKINCi SURE
et-CUM'A

Aduii, 9 ayciinde ge^en «cum"a-> kclimcsin-

den alir. Medtnc'dc mmi$lir; 11 aycuir.

BismillahirTahmSnirrahrm

1. Goklcrdc vc ycrde olanlann hepsi,

mulkiin sahibi, cksiklikten miinczzch,

aziz vc hakim olan Allah'i lesbih cdcr.

2. Ciinku iimmilerc iclcrinden, kcn-

dilcrinc ayctlcrini okuyan, onlan temiz-

lcycn, onlara Kitab'i ve hikmcli figrctcn

bir peygambcr gondcrcn O'dur. Ku§ku-
suz onlar onccden apacik bir sapikhk
icindeydiler.

3. (Peygamberi) miiminlcrdcn hc-

niiz kcndilcrinc katilmamis. bulunan di-

gcr insanlara da gbnderrni§tir. O, azfz-

dir, hakimdir.

(Hz. Peygamber. Aiaplann di$indaki millet-

Icrc dc peygambcr olarak gondcrilmi$iir. (,'unku

Pcygambcrimizin niibilvvei vc risalcti cvrcnscl

ve siireklidir. O, kiyamcic kadar gclccck butun
insanlara peygambcr olarak gonderilmi$tir.)

4. Bu. Allah'm liitfudur. Onu dilcdigi-

nc verir. Allah biiyiik lutuf sahibidir.

5. Tcvratla yiikiimlii lululup da onun-
la amel clmcycnlcrin durumu. cilllerce

kiiap ta§iyan merkebin durumu gibidir.

Allah'in ayctlcrini yalanlamis, olan kav-

min durumu nc kotudiir! Allah, zalimlcr

toplulugunu dogru yola ileimez.

(Bu ic§bihten anla$ildigi gibi kilap. insanlara

amel cdilmcsi i^in gondenlmi$iir; aksi halde ylik

olmaklan tile bir fayda saglamayacaktu.)

6. Dc ki: By yahudilcr! Biitiin insan-

lar degil dc, yalniz, kendinizin Allah'in

dostlan oldugunuzu iddia ediyorsaniz,

bunda da samimi iscniz, haydi olumii

lemenni cdin (bakaltm)!

(«Biz Allah'm ogullari ve dosilariyiz» diyen
yahudilcrdcn hemcn olumu lemenm ctmeleri is-

lenmislir. (^Unkii Allah'in dosilari ahireii tercih

eder. Oliim ise ahirclin ba$langicidir.)

7. Ama onlar, onceden yaptiklann-

dan dolayi oliim ii asla lemenni ctmez-
ler. Allah, zalimlcri 90k iyi bilir.

(£unkii /alimlcnn isjcri, inkar ve isyan ol-

mus,iur. Runlari irlikip edcnler olilmu isteyc-

mezler.)

8. De ki: Si/in kendisinden kacuginiz
oliim, muhakkak sizi bulacaktir. Sonra
da gortileni vc gorulmcyeni bilen Al-

lah'a dondurulcccksiniz de O size butun

yapliklannizi habcr vcrccckiir.
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9. Ey iman edenlcrf Cuma gunii na-

m a /n <;aginldigi (ezan okundugu) za-

man, hcmcn Allah
1

! anmaya ko§un ve

alls veri§i birakin. Egcr bilmis olsaniz,

clbcttc bu, sizin ic,in daha hayirlidir

10. Namaz kilininca amk yeryiizune

dagihn vc Allah'm liiifundan isicyin,

Allah'] 50k zikredin; umulur ki kurtulu-

sa erersiniz.

11. Onlar bir ticaret ve eglence gOr-

duklcri zaman hcmen dagilip ona gider-

lerve scni ayakta birakirlar. Dc ki: Al-

lah'm yaninda bulunan. eglencedcn ve

licaretien daha yararhdir. Allah, nzik
verenlcrin en hayirlisidir.

(Rivayctc gore. Mcdinc'dc killik ya^anan bir

donemdc Hz. Peygamber. cuma huibcsi irad

ederken oradan yiyccek ytiklti bir kcrvan gcci-

yordu. Kcrvarun geldigine i;aret eden dcf scsini

duyunca hcrkcs kcrvana ko§iu. yalm? on iki ki$i

kaldi. Ayei bunun ii/.erine nazil oldu. Eski za-

manlarda bir keivari geldigi zaman ona kar$i sc-

vinc. gcistcrisi olmak iJzcrc dcf ^ahrurdi.)

(63)

ALTMI§U(;UNCU SURE
el-MUNAFIKUN

Medine'de inmi^lir; 11 ayctlir. Miinafiklann

davrani$larindan so/ cttigi ifin bu adi almi^ur.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Miinafiklar sana gcldiklcrindc: Sa

hillik ederiz ki sen Allah'm Peygambe-
risin, derier. Allah da bilir ki sen elbctte,

O'nun Pcygamberisin. Allah, miinafik-

lann kcsinliklc yalanci olduklanni bil-

mcktedir.

2. Yeminlerini kalkan yapip Allah

yolundan yan cjzdiler. Gergckten onla-

nn yaptiklan nc koiiidiir!

3. Bunun sebebi, onlann once iman
edip sonra inkSrclmcleridir. Bu yiizden

kalpleri muhuricnmi§iir. Amk onlar hie,

anlamazlar.

4. Onlan gttrdttgun zaman kahplan
hosuna gidcr, konusurlarsa sozlcrini

dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmis
kuiukler gibidir. Her gurulluyii kendi

aleyhlerine samrlar. Diisman onlardir.

Onlardan sakin. Allah onlann canlanni
alsin. Nasil bu hale geliyorlar?

(Tasdik cuiklerini dilleriyle soylediklcri hal-

dc, kalplcriyle inkar eden. boylece soyledikleri,

inancjannin aksi olan munafiklann ciisseli. iri

yari ve yaki§ikli kisjlcr oldugu bcliriilmekle.

miinafiklann rcisi, Abdullah b. Obey, Mugis b.

Kay.s ve Cedb b. Kays'a i$aret cdilmis,lir. Gcrcek-
icn bunlar gosieri^li viicutlanyla Hz. Peygam-
ber'in meclizine gelir. duvara dayamr, fasih ve le-

sirli konus.malar yaparlardi. Bunlar bu tuium ve
davram;)anyla elbise giydirilmis, kuniklere veya
duvara dayatilmi$ keresiclere benzelilmi^lerdir.

Kahplan var, fakal kalp vc idraklcri yoklur, iki

yuzluliiklerindcn dolayi vok korkakiirlar. Buna
ragmen onlar en lehlikeli diisman bilinmelidii-

ler.)
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5. Onlara: Gelin, Allah'in Peygambe-
ri sizin igin magfiret dilcsin, dcnildigi

zaman basjanni cevirirler ve sen onla-

nn, buyutdiik taslayarak uzaklaijtiklan-

ni goriirsun.

6. Onlara magfiret dilesen de, dileme-

scn de birdir. Allah onlan kesinlikle ba-

gisjamayacaklir. Cunkii Allah, yoldan
gikmi§ toplulugu dogru yola iletmez.

(Hz Peygambcr. Bern Muslalik sefcrindc

iken Milreysi suyu ba$inda Cehcah b. Said (r.a.)

ile Sinan-i Cttheni arasinda kavga pkmi?. fakir

muhacirlcrdcn bin, Cehcah lehine kavgaya mti-

d ah ale etmis,li. Mtinafiklarin reisi Abdullah b.

Obey de muhacirlere agir hakareiler savurarak.

yardim edilmemesini sdylemi$ti. HenOz pek
gent, yajia butunan Zcyd b. Erkam (r.a.). bu klis-

lah^a s&zlcri i$itmi$ti. Keyfiyeii Hz. Peygam-
ber c habcr vcrdi. Hz. Peygamber de Ibni Ubey'i

c.afirtarak sbyledikJerini soru$turdu. Ibni Obey,

muhacirlcrle ilgili suc^amalarim inkar cdince

Hz. Peygamber ve sahabe yaninda yalanci duru-

ma du^meklen son derece Uziilen Zeyd'in dogru-

lugu bu surenin inisjyle ortaya c/iku. Ibni Obey
isc, ayctlc bcliidldigi gibi, kendisine leklif edilen

mi gfar laleplerini reddetti. Hz. Peygamber'in

huzuruna gilmeyi gurunina yediremedi. Aradan
90k zaman gecmcden de ^eiin bir hasialiga lutu-

lupoldu.)

7. Onlar: Allah'in elcisinin yaninda

bulunanlar igin higbir sey harcamayin
ki dagihp gitsinlcr, diyenlerdir. Oysa
goklerin ve yerin hazinclcri Allah'indir.

Fakal munafiklar bunu anlamazlar.

8. Onlar: Andolsun, eger Medine'ye

donersek, iisriin olan, zayif olam oradan

mutlaka cjkaracaktir, diyorlardi. Hal-

buki asil ustiinluk, ancak Allah'in, Pcy-

gambcrinin ve muminlerindir. Fakat
miinafiklar bunu bilmezler.

(Mlinafiklar, kendilerini guclu, $erefli, miis-

lumanlan zayif ve hakir gdrUyorlar, Beni Musla-

lik donu$urtde onlan Medine'den fikaracaklanm
soyluyorlardi.)

9. Ey iman edcnlcr! Mallanmz ve co-

cuklanniz sizi Allah'i anmaktan alikoy-

masin. Kim bunu yaparsa i§te onlar zi-

yana ugrayanlardir.

10. Hcrhangi birinize 61um gelip de:

Rabbim! Beni yakin bir siireyc kadar

geciklirscn dc sadaka vcrip iyilcrden ol-

sam! demesinden once, size vcrdigimiz

nziktan harcayin.

11. Allah, eceli gcldiginde hie. kimsc-

yi (olumiinu) ertelemez. Allah, yapuk-

lannizdan haberdardir.
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(64)

ALTMI§DORDUNCU SURE
et-TEGABUN

Medinede inmisnr; 18 ayeitir. Adini, doku-

/uncu ayctle gcqcn vc aldanma, kar/.arar mana-
sina gelcn "tcgabiin* kclimesindcn alir.

BismiUShirrahmSnirrahim

1. Gdklcrdc vc ycrdc nc varsa hepsi

Allah'i lesbih eder. Miilk O'nundur,
hamd O'nadir. O her §eye kadirdir.

2. Sizi yaraian O'dur. Boyle iken ki-

miniz kafir, kiminiz miimindir. Allah

yaplikJanm/i gorendir.

3. Goklcri ve yen yerli yerince yarat-

li. Sizi sekillendirdi ve sekillerinizi de
giizel yapti. D6nii§ ancak O'nadir.

(Aycllcrdcn anla$ildigina gore. Allah insan-

lan her ydnuyle iistlln me/iyctlcri haiz nlarak ya-

raimis., boyle iken bii kismi yarauli^laki kabili

yciinin aksine olarak, kendi iradesiyle kiifrii scc-

mi^lir. Insanlann bir boliimu de yine kendi irade-

siyle furaiina uygun olan imani secmi$tir.)

4. Gdklcrdc vc ycrdc olanlan bilir.

Gizlediklerinizi ve agiga vurduklanmzi

da bilir. Allah kalplerde olani bilendir.

5. Daha Once inkSr cdcnlcrin habcri

size ula§madi mi? i§ie onlar (dunyada)
yapuklannm cczasini tauilar. Onlar
icjn aci bir azap da vardir.

(Bunlar, Nuh. Hud. Salih vc Lul pcygambcr-
lerin kttftirdc israr eden inplumlaridir.)

6. (O azabm sebebi) §u ki, onlara

pcygambcrlcri apatjik dclillcr getirmi§-

lcrdi, fakai onlar: Bir beser mi bizi dog-
ru yola gottirccckmis? dcdiler, inkSr ci-

tiler ve yiiz cevirdiler. Allah da higbir

§eye muhtag olmadigini gostcrdi. Allah

zengindir, hamdc 12yiktir.

1. InkSredenler, kcsinliklc dirillilmc-

ycceklerini ileri siirdulcr. Dc ki: Hayir!

Rabbime andolsun ki mutlaka diriltilc-

ccksiniz, sonra yaptikJanniz size haber

verileceklir. Bu, Allah'a gCre kolaydir.

8. Onun icjn Allah'a, Pcygambcrinc
ve indirdigimiz o nflra (Kur'an'a) ina-

nm. Allah yaptiklannizdan haberdar-

dir.

9. Mahler vaktinde sizi toplayacagi

gun, i§te o zarar giiniidur. {Ancak) kirn

Allah'a inanir vc yararh i§ yaparsa, Al-

lah onun koiuluklerini Oner, onu (ve

benzerlerini), icjndc ebcdT kalacaklan,

altlanndan lrmaklar akan cenneilere so-

kar. i§ic biiyuk kurtulus. budur.
(Kiyamet glinU hcrkes bir araya gctirilip lop-

lanacak ve yaptiklannin hesabi sorulacaklir. Q
gttn kotUlerin aldandigi, iyilcrin de hakh oldugu
uriaya ^ikacaktir. Aycueki «yevmu'i-tcgabiin»

ifadesine «kar-/arar gunil» anlami da verilmif-

iir.)
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10. inkSreden ve Syctlcrimizi yalan-

layanlara gclincc, i$tc onlar cehcnncm
chlidirlcr. Orada cbcdi katacaklardir.

Ne kOiii gidilecek yerdirorasi!

11. Allah'in izni olmaksizm hicbir

musibet isabet etmez. Kim Allah'a ina-

nirsa, Allah onun kalbini dogruya gorti-

riir. Allah her seyi bilcndir.

(Allah'in. ilmi. iradesi ve lakdiri olmadan in-

sana hicbir musibel gelmez. Fakirlik, hasulik,

tiliim ve UztintU gibi sikintilann Allah in takdi-

riyle olduguna inanan kimse bu musibcUeri sahir

ve metancile kar$ilar.)

12. Allah'a iiaal edin. Pcygambcr'c dc

itaal edin. Yuz cevirirseniz bilin ki, cl<;i-

mize diisen apa^ik birduyurmadir.

13. Allah; O'ndan baska hicbir il&h

yoktur. Miiminler yalniz Allah'a daya-

nip giivcnsinlcr.

14. Ey iman edenler! E§lerinizden ve

cocuklanmzdan size diisman olanlar da

vardir. Onlardan sakinin. Ama affeder,

kusurlanni ba§lanna kakmaz, kusurla-

nni firtcrscniz, bilin ki, Allah gok bagi§-

layan, gok esirgeyendir.

15. Dogrusu mallanniz vc cocuklan-

niz sizin icin bir imlihandir. Buyiik
mukaTat isc Allah'in yanindadir.

(Rivayct cdildigine gore, Mckke'den hicrct

arzusunda bulunan ha/.i mtislumanlann e$ ve co-

cuklari, kendilerinin peri§an dumma dii$ecekle-

hni one slircrck, babalarini hicrcLlcn ahkoymak
isledtler. Fakal hicretle kazarulan yilksck merie-

beleri dgrenen miislttmanlar, ve evlatlanni,

kcndilcrinc engel olmaya kalktiklan iqin ceza-

landirmak islcyince hu ayel indi; onlarm affedil-

mesini cmreiti. Bunun yarunda, mal ve (ocukla-

nn beklenmedik yer ve dummlarda ki§iyi gunaha
sokup. ahirel ha/irligindan alikoyahilecegine de

i$arcl cdilmi§tir.)

16. O halde giicuniiz yeltigince Al-

lah'a isyandan kacinin. Dinlcyin, itaat

edin, kendi iyiliginize olarak harcayin.

Kim nefsinin cimriliginden korunursa

i§ie onlar kurtulu§a erenlerdir.

17. Egcr Allah'a (rizasi ugruna)

Gdiinc. verirseniz, Allah onu sizin igin

kat kal arttinr vc sizi bagisjar. Allah c,ok

miikSfat verendir, ccza vcrmckie acelc

etmcyendir.

18. Goriilmeyeni ve gtfriileni bilen-

dir. Ustundur, hikmet sahibidir.
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(65)

ALTMI§BE§iNCt SURE
et-TALAK

«TaJak», bo^ama anlamina gelir. Sure bo$a-

ma konusunu ihtiva ettigi i^In bu ismi almi$tir;

Mcdine'de inmi^lir, 12 ayctiir.

BismiliahirrahmanirTahfm

1, Ey Peygambcr! Kadinlan bo§aya-

cagimzda, onlan iddcilerini gdzeierek
bo§ayin ve iddeti de sayin. Rabbiniz AI-

lah'ian korkun. Apacjk bir hayasizhk
yapmalan hali bir yana, onlan cvlcrin-

den cjkarmayin, kcndileri dc cjkmasm-
lar. Bunlar Allah'in sinirlandir. Kim Al-
lah'in sinirlanm a§arsa, §uphcsiz kendi-

nc zulmctmis. olur. Bilcmezsin, olur ki

Allah, bundan sonra bir durum ortaya
gikanverir.

(Ayeiie. Hz. Peygambcr'c hilap cdilmis.se dc
hiikum umumidir, butun iimmeie ybneliktir
Ayete gore, bo^anmasi istenen kadinlar, iddcllc-

ri dikkale ahnarak, adeiten temizlcndiktcn sonra
bos,arur. Bo^anmis. kadirun da iddcline riaycl cdi-

Ur, yani uc hayiz vcya tcmi/Jcnme miiddcii ta-

mamlanmadan. -rici laJakia- koca, kansina do-
ncbilir. Bu silrc doldukian sonra bojama kcsinlc-

§ir. Bos,anan kadinlara war vermemck, ayetic
bclinilen mah/ur oriaya cikmadikca, iddctleri-

nin bilimine kadar evdc kaimalarini saglamak
icap eder. Aycitc, bu sure icinde yeni bir durum
ortaya cikabilecegi hatirlatilmaktadir ki bu, ncf-

retin sevgiye doniigmesi. pi$manligin belirmesi

ve esjer arasinda uzlasma mcydana gelmesidir,

Asluida bir hadistc bcliriildigine gore bos.ama,
hclaJ olmakla bcraher Allah'in hosjanmadigi bir

helaldir.)

2, 3. Iddet muddedcrini doldurdukla-

nnda onlan ya mc§ru olciiler igerisinde

(nikdhimz alunda) lulun vcya onlardan
me§ru dlculcre gore aynhn. icjnizden

adalct sahibi iki ki§iyi dc §ahi( lutun §a-
hitligi Allah icjn yapin. i§ic bu, Allah'a

ve ahirct gunune inananlara vcrilcn

bguuiir. Kim Allah'tan korkarsa. Allah
ona bir cjki§ yolu ihsan eder. Vc ona
bcklemedigi yerden nzik vcrir. Kim Al-
lah'a gtivenirse O, ona yeter. §uphcsiz
Allah, emrini ycrinc getirendir. Allah

her §ey icjn bir olcil koymu§tur.
(Ayct, beklcmc suresinin sonuna yakla^m^

kadinla ilgili olarak kocasimn yapacagi i$leri Si-

raliyor. Bunlar, ya tekrar almafc veya cc/.alandi-
np /arara sokmadan rxvjamakhr. Her iki durum-
da da iki $ahit bulundurmak gerekir. Yukaridaki
ayetlerde gcc.cn lalakla ilgili emirler $oylc o/et-

lenebilir: Bos,am ay 1 sunnete uygun ijekilde yap-

mak, iddeii saymak. kadini evinden cikarma-
mak. bos,ama sirasinda §ahit tutmak, &,chadcli hak
dl^iilcri icinde yapmak.)

4. Kadmlanniz icjndcn Sdetlen kesil-

mi§ olanlarla, Sdet gormcyenler husu-
sunda tcreddiit ederseniz, onlann bck-
lemc surest ii? aydir. Gcbc olanlann
bekleme surcsi isc, yuklerini birakma-
lan (dogum yapmalan Jdir. Kim Al-

lah'tan korkarsa, Allah ona isjndc bir

kolaylik verir.

5. I§ie bu, Allah'in size indirdigi buy-
rugudur. Kim Allah'ian korkarsa Allah
onun koriiluklcrini 6ricr vc onun miikS-

fauni ammr.
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6. Onlan guciiniiz olgiisiinde oturdu-

gunuz yerin birboliirnunde oturtun, on-

lan siki§tinp (gitmelerini saglamak
igin) kendilcrine zarar vermeye kalki§-

mayin. Eger hSmile iscler, dogum ya-

pincaya kadarnafakalanni vcrin. Si /in

igin cocugu emzirirlerse onlara ucreilc-

rini vcrin, aranizda uygun bir §ckilde

anla§in. Eger anla§amazsaniz gocugu.
ba§ka bir kadin cmzirccektir

7. imkani geni§ olan, nafakayi imkS-

nlanna gore vcrsin; nzki daralmi§ bulu-

nan da AUah'in kendisine verdigi kada-

nndan nafaka 6desin. Allah rug kimseyi

verdigi imkandan fazlasiyla yukiimlu

kilmaz. Allah, bir giigliiklcn sonra bir

kolayhk yaraiacaklir.

8. Rabbinin vc O'nun clgilerinin cm-
rinden uzakla§ip azmi§ nice mcmlckct-
Icr vardir ki, biz onlan (ahalisini) gctin

bir hesaba gekmis, ve onlan goriilmemis.

azaba garpnrmi§izdir.

9. Bfiylccc onlar da yapuklanmn kar-

§ihgini laimisjar vc isterinin sonu lam
bir husran olmu§iur.

10. Allah onlara sjddctli bir azap ha-

zirlami$tir. Ey inanan akil sahipleri! Al-

lah'ian korkun. Allah size gergekten bir

uyanci (kiiap) indirmi§tir.

1 1. Iman cdip sSlih amel i§Ieyenlcri,

karanliklardan aydinliga cikarmak igin

size Allah'in apagik ayetlerini okuyan
bir Peygamber g6ndermi§tir. Kim Al-

lah'a inanir vc faydali i§ yaparsa Allah

onu, alltanndan irmaklar akan, iginde

cbedf kalacaklan cenneilere sokar. Al-

lah o kimse igin gergekien guzel bir n-

zik vcrmijjlir.

12. Allah, ycdi kat gogii vc yerden bir

o kadanm yaratandir. Fcrman bunlar

arasindan inip durmakiadir ki, bdylece

Allah'in her$eye kadiroldugunu ve her

§cyi ilmiylc ku§aiugini bilcsiniz.
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(66)

ALTMI§ALTINCI SURE
et-TAHR/M

Adim Hz. Peygambcrin bazi yiycccldcri kcn-
disine yasakladigini anlaian birinci aycucn ahr.

Medine'de nazil olmus.iur. 12 ayctlir.

BismillahirTahmiinirrahim

1. Ey Peygamber! E§lerinin nzasini

gbzeierck Allah'in sana helal kildigi sc-

yi nicin kendinc haram cdiyorsun? Al-

lah ^ok bagislayan, cok esirecycndir.
(Ayeiin i^arci emgi hadisc sudur: Hz. Pey-

gamber. zevcclerindcn Zevncb binli Cahs/in
cvinde bal serbeti icmi§ ve r>u yuzden onun ya-

ninda biraz Ca/la kalmisti. Bu dnrumu kiskanan

iki /.eveesi, Ai$c ve Hafsa. aralarinda kararla§n-

rip. Peygamber yanlanna vardiginda kendism-
den mcgafir kokusu gcldigini sftylediler. Hz.

Peygamber mcgafii yemcdigini soyledi. "De-
rrick ki ball yapan an megafir yalami$» dedi vc
bir daha bal scrbcu' icmemcye yermn elli. Sure-

nin hu munascbcile indigi nvaycl cdilmi$lir.)

2. Allah, (gerektiginde) yeminlerini-

zi bozmamzi size mesru kilmtsur. Si/in

yardimciniz Allah'lir. O, bilendir, hik-

mci sahibidir.

3. Peygamber, eslcrinden birinc giz-

lice bir s6z soylcmisti. Fakat c§i, o sdzii

ba§kalanna habcr vcrip Allah da bunu
Pcygamber'c aciklayinca, Peygamber
bir kismini bildirmis, bir kismindan da
vazgecmi$ti. Peygamber bunu ona ha-

bcr vcrincc e$i: Bunu sana kirn bildirdi?

dedi. Peygamber; Bilen, her seyden ha-

bcrdar olan Allah bana habcr vcrdi, de-

di.
(Rivaycie gore Rcsulullah, C$1 Hafsa'nin evde

bulunmadigi bit sirada cariycsi Mariyc'yi onun
odasina almifti. Hafsa bundan haberdar olunca
iizuntiisunu bclirtmi; vc danlmis^i. Rcsulullah

da Hafsa y a. bundan boylc Mariyeyi yauguia al-

mayacagini s6ylcmi§ vc bunu gizli lulmasjni icn-

bih L-u-rsisM Hafsa ise bu konuyu Hz. Aise'ye
aciklami$. bunun iizerine yukaridaki ayei nazil

olmus,tur.

Baska birrivayele gore Hz. Peygamber, irli-

halinden sonra hilafeie sirasiyla Ebubckir vc

Omcr'in gc^cceklcrini soyjemi?, Hafsa. Hz. Pey-
gambcr'in bu sirnni Hz. Ai$e'ye sdylcyincc du-
rum vahiyle Hz. Pcygamber'c bildirilmis, vc ayci-

ic zikredilen konu$ma cereyan eimi$iir.)

4. Eger ikiniz de Allah'a levbe ederse-

niz, (yerinde olur). Cunkii kalplerini/

sapmisn. Ve egcr Peygamber'e karsi

birbirinize arka verirseniz bilesiniz ki

onun dostu vc yardimcisi Allah, Cebrail

vc mtiminlcrin iyileridir. Bunlann ar-

dmdan mclcklcr dc (ona) yardimci-
dir..

(Ayetie, Hz. Ai§e ve Hafsa'ya hilap edilmi$.

Hz. Peyeambcr'in gonliinU almalari islcnmij.
kiskanclik. sir yayma ve onun ho$lanmayacagi

a$inhklardan kacinma konusunda uyanlmisjar-

dir.)

5. Egero sizi bosarsa Rabbi ona, siz-

den daha iyi, kendini AUah'a vercn, ina-

nan, scbatla itaat cden, levbe eden,
ibadei eden, oruc lutan, dul vc bakire c§-

ler yercbilir.

(Ayet, Hz. Peygambcrin ru^bir zevecsini bo-
$amadiginin delilidir.)

6. Ey inananlar! Kendinizi vc ailcni-

zi. yakm insanlar ve lasjar olan atesien

koruyun. Onun basinda, acimasiz, jifl$-

lu, Allah'in kcndilerine buyurduguna
karsj gelmeyen ve emredildiklcrini ya-
pan melckler vardir.

7. Ey kSfirler! Bugiin ozur dilcmcyin!

Siz ancak istediklerinizin cezasmi cc-

keccksiniz, (denilir).
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8. Ey iman edenler! Samimi bir tcvbc

ile Allah'a ddniin. Umulur ki Rabbiniz

sizin kotuliiklcrinizi oner. Peygamberi
vc Onunla birliktc iman cdcnlcri utan-

dirmayacagi gUnde Allah sizi, iclerin-

den irmaklar akan ccnncilcrc sokar. On-
lann dnlerinden vc saglanndan (amel-

lerinin) nOrlan aydinlatip giderdc, «Ey
Rabbimiz! Nurumuzu bizim ic,in ta-

mamla, bizi bagisja; giinkii sen her scyc

kadirsin» dcrlcr.

(«Samimi bir ievbe» diye lercUme edilen

«!evbc-i nasuh* i^in bir^ok yomm yapilmi^tir.

Bunlann ortak noktasi $udur: «Nasuh», «nush»
kbkiindendir. Buna gore «lcvbe-i nasuh»; lev be
edenin kendi nefsinc nasihat dinlclcbilmcsi, gii-

nahlarina son dercce li/.ulmcsi vc arlik onlara

dbnmemeye karar vermesi dernektir.)

9. Ey Pcygambcr! Kafirlcrc vc miina-

fiklara kar§i cihad et, onlara kar§i sen
davran. Onlann varacagi ycr echen-
nemdir. O gidilecek ycr ne de kotii-

diir!

10. Allah, inkar cdcnlcre, Nuh'un ka-

nSi ile Lul'un kansini misal vcrdi. Bu
ikisi, kullanmizdan iki sSlih kisjnin

nikahlan altinda iken onlara hainlik ct-

tilcr. Kocalan Allah'tan gclcn hicbirse-

yi onlardan savamadi. Onlara: Haydi,
alese girenlerle beraber siz de girin! de-

nildi.

11. Allah, inananlara da Firavun'un

kansini misal gOsterdi. O: Rabbim! Ba-
na katinda, ccnnctic bir cv yap; beni Fi-

ravun'dan ve onun (kotii) isjnden koru
vc beni zalimler toplulugundan kurtar!

dcmi§ti.

12. Iffelini korumus. olan, imran kizi

Meryem'i de (Allah ornek. gosterdi).

Biz, ona ruhumuzdan iiflcdik vc Rabbi-

nin sozlerini ve kitaplanru lasdik elti. O
gonulden iiaai edcnlerdcndi.

(Ayctlcide bahsedilcnlerden Hz. Nuh'un kan-

si, kavminc onun mccnun oldugunu soylcrdi. Hz.

Lul'un kansi da, kocasina gclcn crkek misafirlc-

ri. gece ate$ yakarak, gondii? de duman cikararak

haber venrdi. Ikisi de layik olduklari cezaya

Qsrptmldilar,

Firavun'un kansi Asiyc. Hz. Musa'ya iman el-

mi§ii. Bundan dolayi kneasi Firavun, onu ellerin-

den ve ayaklarindan don kaziga baglami$. g0|-
sunc kocaman bir las. koymus,. bylcce yakici gil-

ne;e birakmi$ii. l$kence anuida, zikredilen dua-

yi yaparken nihunu leslim eimijtir.)
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(67)

ALTMI§YEDINCi SURE
el-MULK

Mckkc'dc nazil olmu$tur; 30 ayctiir. Admi,
birinci ayctinde geccn «el-muLk» kelimesindcn

almi$ur. Aynca Tebarckc. Munciyc. Mllcadclc.

Mani'a, Vakiyc adlan ilc dc anilir. Ru sureyi her

gece okuyanin, pek bliyiik sevaba nail olacagina

vc surcnin fazilcilcrine dair hadislcr vardir

.

Bism illShi rrahm Sni rrartfm

1. Mutlak hukumranhk clinde olan

Allah, yiiceler yiicesidir ve O'nun her

§cyc gucii yc!cr.

2. O ki. hanginizin daha giizel davra-

nacagini sinamak icin dlumii vc hayati

yaratmi§ur. O, mullak galiptir, gok ba-

gi§layicidir.
{Hayat. anlamsiz bir var olus, olmadigi gibi

oltim de sonu hiclik olan bir yok olus, degildir.

Aksine hayat. bir hayirli faaliyetler alani. dliim

isc bu faaliyctlcrin kar$iligim bulacagimiz cbcdi
varhk sahasina ^'-om saglayan bir dunilm nokta-

si ve -Peygamber (s.a.)in de beliritigi gibi- bir

uyaricidir.)

3. O ki, birbiri ile Shenktar yedi gdgii

yaratmi§tir. Rahman olan Allah'in yara-

ti$mda hicbiruygunsuzluk gdremezsin.

Gdziinu cevir dc bir bak, bir bozukluk

gorebiliyor musun?
4. Sonra gdzunii, tckrar ickrar cevir

bak; goz (aradigi hozuklugu bulmak-
tan) 5ciz ve bilkin halde sana donecek-
tir.

5. Andolsun ki biz. (diinyaya) en ya-

kin olan gtigii kandiUcrlc donattik. Bun-
Ian §eytanlara aii§ laneleri yapiik ve on-

lara alcvli ale§ azabini hazirladik.

(Bazi tefsirlere gfire burada, havada pari Ida -

yan. bir atcs, tancsi gibi hizla ve ick isiikamclie

harckcl cdipsoncn «$ihab»lar kasdedilmekledir.

Bu knnuda. Hicr suresinin 16-18. ayetlcrine ve
Saffai suresinin 6-10. ayeilerine bak.)

6. Rablcrini ink§redenleric.in cehen-

ncm azabi vardir. O, nc kdtu ddnii§-

tiir!

7. Oraya aiildiklannda, onun kaynar-

ken cikardigi ugultuyu i§iiirlcr.

8. Ncrcdcysc cchcnncm ofkesinden
gaUayacak! Heme zaman oraya bir top-

luluk atilsa, onun bckcilcri onlara: Size,

(buazapile) korkutucu bir peygamber
gelmemig miydi? diye sorarlar.

9. Onlar §Gyle ccvap vcrirlcr: Evet,

dogrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir

peygamber gclmi§ti; fakat biz (onu) ya-

lan saymi§ ve: Allah'in bir §ey gdnder-
digi yok; siz olsa olsa btiyiik bir sapikhk

icindesiniz! demi§tik.

10. Vc: §ayct kulak vcrmi§ vcya akli-

mizi kullanmi§ olsaydik, (§imdi) §u

alevli cchennemin mahkflmlan arasin-

da olmazdik! diye Have ederler.

11. Boylece giinahlanni itiraf eder-

ler. Ar\\k (Allah'in rahmetinden) uzak
olsun, o alcvli cchennemin mahkflmla-

n!

12. Fakat daha gormeden Rablerin-

den (azabtndan) korkanlara gclincc,

onlar icin gergekten hem bagi§lanma

hem dc biiyiik miikafat vardir.
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13. Sozunuzii istergizleyin, isier acj-

ga vurun; bilin ki O, kalplcrin igindekini

bilmcktcdir,

14. Hig yaraian bilmcz mi? 0, cn ince

i§leri gOriip bilmcktcdir vc her §cydcn
haberdardir.

15. Yeryiizunu size boyun egdiren

O'dur. §u haldc yerin omuzlannda
(uzerinde) dolasjn ve Altah'in nzkin-

dan yeyin. D6nu§ ancak O'nadir.

(Burada, yeryiizuniln insanlann faydalanma-

lanna hazir vc uygun bir durumda yaralildigmi

ifade eden bir lemsil mevcuaur. YeryflzO. omuz-
lannda dola$ilacak bir halde cmre amadc luluidi-

gina gore, arlik dunyada insanJara boyun egme-
yceck hi^bir maddi varhk yok demekiir. Ru ayei-

i kerimede insanttgi ve ozellikle rnuslumanlari
daima yukselmeye bir ie$vik vardir.)

16. Semada olanin (Allah'in), sizi

ycrc batinvcrmeyeceginden emin mis-

iniz? O zaman ycr sarsildikga sarsilir.

17. Yahul semada olanin (Allah'in)

iizerinize tas yagdiran (bir firtina) gon-

dermeyeceginden emin misiniz? Isle

(bu) tehdidimin ne demek oldugunu ya-

kinda bileceksiniz!

18. Andolsun ki, onlardan oncekiler
dc (bunu) yalan saymisjardi; ama be-
nim kar§ilik olarak vcrdigim azap nasil

oImu§lu!

19. Ostlerinde kanatlanm aga-kapata
ucan kusjan (tUg) gdrmcdiler mi? On-
lan (havada) rahmSn olan Allah'tan

ba§kasi luimuyor. §iiphesiz O her seyi

gormekledir.

20. Rahman olan Allah'a kar§i §u size

yardim edecek askerleriniz hani kim-
lerdir? inkSrcilar ancak derin bir gaflet

icindc bulunmakiadirlar.

21. Allah size verdigi nzki kesiverse,

size nzik verebilccck olan kimdir? Ha-
yir, onlar azgmlik ve nefrette dircnip
durmaktadirlar.

22. §imdi (diisuniin bakalim), yiiz

UStU kapanarak yiiriiyen mi (varilacak)

yere daha iyi erisjr, yoksa dogru yolda

diizgiin yiiriiyen mi?

23. (ResHlum!) Dc ki: Sizi yaratan,

size isjtme duyusu, gozler ve kalplcr vc-

rcn O'dur. Nc az $ukrediyorsunuz!

24. Dc ki: Sizi ycryuzunde gogaltip

yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna ge-

lip loplanacaksiniz.

25. «Dogru sbzlii iscniz (soyleyin),

bu tchdit hani ne zaman (gerge/cle$e-

cek)?» derler.

26. De ki: O bilgi, ancak AUah'a mah-
susiur. Ben ise sadece apagik bir uyan-
ciyim.
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27. Ama onu (azabi) yakindan gor-

duklcri zaman, inkSr edenlerin yiizleri

kararacak ve (kendilerine): i§te sizin

isteyip durdugunuz budur! dcnccckiir.

28. De ki: Allah beni ve beraberimde-

kilcri (sizin istediginiz iizere) yok else

veya (dyle olmayip da) bizi esirgesc,

(soyleyin bakalim) inkSrcilan yakici

azaptan kunaracak kimdir?

29. Dc ki: (Sizi imana davet ettigi-

miz) O (Allah) $ok csirgeyicidir; biz

O'na iman etmis. ve sirf O'na giivenip

dayanmi$izdir. Siz kimin apagik bir sa-

pikhk iginde oldugunu yakinda tigrcnc-

ceksiniz!
30. De ki: Suyunuz gekiliversc, sOy-

lcyin bakalim, size kirn bir akar su geii-

reb,Hr?
(68)

ALTMI§SEK IZINCi SURE
el-KALEM

Mckkc'dc nazil olmu^tur, 52 ayetiir. «Nun»
suresi diye de anilir. Adini ilk ayctindcki <*ka-

lem» kelimesinden alir.

BismillShirrahmanirrahim

1,2. NQn. Kaleme ve (kalem tutanla-

nn) yazdiklanna andolsun ki (Resu-
liim), sen -Rabbinin nimeii sayesinde-

mecnun degilsin.
(«Niin». bir goriise gore heca harflerindendir,

manasun ancak Allah bilir. Bunun manasim ver-

me ciheiine gidenler ise, daha cok «hokka» kcli-

mcsi ilc manalandirmi^laidir. Boylece. buradaki
yemin hokka ile kalcmc ve kalcmlc ya/ilanlara
yapilmis. olmaktadu. Bu surcden once nazil olan
Alak suresinde de okumaya dikkal cekilmis ol-

masi. bu manayi kuweilcndirici goriilmekie-
dir.

Mu$riklcriru ilk cinceleri Hz. Peygamber'i deli

divane diye n i lelendiime sine cevap leskil cdcn
ikinci ayelte ise Resul-i Ekrem'in Allah in nimcti
ilc pcygambcrlik mertebesine erijiigi belirlil-

mekte ve /.aten her turlil olgunluk alameUcn ken-

dinde zahir olan Hz. Peygambcr'e kar^i bu iiham-
da bulunan miisjiklerin yalancihklan yllzlcrinc
vurulmakiadir.)

3. Hie. stiphesiz senin ic,in bilip tiiken-

meyen bir mukSfat vardir.

4. Ve sen elbcttc yiicc bir ahlaJc uzcre-
sin.

5. 6. Hanginizde delilik oldugunu ya-

kinda sen de gbreceksin, onlar da.

7. Dogrusu Rabbin, kendi yolundan
sapan ki§iyi cn iyi bilendir, hidayetc

erenlcri de en iyi bilen O'dur.

8. Ohaldc, (hakikati) yalan sayanla-
ra boyun cgmc!

9. Onlar islcrlcr ki, sen yumu§ak dav-

ranasin da onlar da sana yumusak dav-
ransmlar.

(Miis.riklcrin. Rcsulilllah'ian tevhid miicade-
lcsinde tavi/.kar davranmasi yontindeki istekle-

rine i$arei olunmaktadu.)

10, 11, 12, 13, 14. (Resulum!) Alabil-

digine yemin eden, asagihk, daima ku-
sur arayip kinayan, durmadan ISf gfiiii-

riip geliren, iyiligi hep engelleyen, mii-

tccaviz, giinaha dadanmi§, kaba ve ha-

§in, biiiiin bunlardan sonra bir de soy-
suzlukla damgalanmis kimsclerden
hicbirine, mal ve ogullan vardir diye,

saxin boyun egme.
15_. Ona SyeUerimiz okundugu zaman

o, «6ncekilerin masallan! » dcr.

16. Biz yakinda onun bumuna damga
vuracagiz (kibirini kinp rezil edece-
giz).
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17, 18. Biz, vaktiyle «bahge sahiple-

ri»ne belS verdigimiz gibi, onlara da
bela" verdik. Hani onlar (bahge sahiple-
ri), sabah olurkcn (kimse gormeaen)
onu (mahsullerini) dev^ircccklcrinc
ycmin ctmisjcrdi. Onlar istisna da etmi-

yorlardi.
(«ln$aallah» demiyorlardi veya yoksullann

payiru ayirmiyorlardi.)

19, 20. Fakat onlar daha uykudayken
Rabbinin katindan (eonderiten) ku§ati-

ci bir Sfct (ate§) bangcyi sartvcrdi dc,

bahge kapkara kcsildi.

21 , 22. (Beri tarafta ise) onlar, sabah
olurkcn: Madem dcv§ircceksiniz, hadi

erkendcn mahsiilunuziin ba§ina gidin!

diye birbirlerine seslendiler.

23, 24. Derken: Aman, bugun orada
higbiryoksul yaniniza sokulmasin! di-

yc fisilda§a fisildasa yola koyuldular.

25. (Evet, yoksullara yardima) guc-
lcri yettigi naldc, onlan yardimdan
mahrum eimek niyet ve azmi ile erken-
dcn yola du§tiiler.

26. Fakat bangcyi gorduklcrindc:
Mutlaka yolumuzu $a§irmis. olmaliyiz!

dcdiler.
(Yanli; yerc gclmediklcrini anlayinca da $fiy-

lc dcdiler:)

27. Yok yok, dogrusu biz mahrum bi-

rakilrni§iz!

28. iglerinden en makul olani §oyle
dedi; Ben size «Rabbinizi tcsbih etscni-

ze» dememi$ miydim?
29. Rabbimizi tcsbih ederiz; dogrusu

biz (kendi kendimize) yazik ctmi§iz,

dcdiler.

30. Ardindan, kabahati birbirlerine

yuklemeye bas,ladilar.

31. (Nihayet) §oyle dediler: Yaziklar
olsun bizc! Gcrcekicn biz azgin killer-

mi si z.

32. Belki Rabbimiz bize bunun yeri-

ne daha iyisini verir. Cunku" biz (artik)

RabbimizifOViun hosnutlugunu) arzu-

luyoruz.

33. i§tc azap boylcdir. Ahiret azabi
ise elbette daha biiyiiktur. Keske bilse-

lerdi!

34. Su da muhakkak ki, takvS sahiple-

ri icin Rableri katinda nimeUeri bol cen-
netler yardir.

35. Oyle ya, (Allah'a) teslimiyet gos-
terenJen, (o) giinahkSrlar gibi tutar mi-
yiz hig?

36. Size ne oluyor? Ne bigim hiikiim

veriyorsunuz?
37. Yoksa size ait bir kitap var da, (bu

haul inantslari) onda mi okuyorsu-
nuz?

38. Onda, begendiginiz her sey sizin

igin mutlaka vardir (diye miyazili)?
39. Yoksa, «Nc hukmedcrscniz mut-

laka sizindir» diye sizin lehinize olarak
tarafirmzdan verilmi§, kiyamet giinQne

kadar gegcrli kesin scizler mi var?

40. Sor onlara: Bu iddiayi onlann
hangisi savunacak?

41. Yoksa onaklan mi var onlann?
Sozlerinde dogru iseler, hadi getirsinler

ortaklanni!

42. O gun inciktcn agilir ve secdeyc
davet edilirlen/akat gug gctiremczlcr.

(Aiapcada «incikten uilmak» deyimi i!e, is-

lerin guqle$mesi veya hiiiiin hakikatlerin apacik
ortaya ^ikmasi kasdcdilir.)
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43. Gozlcri horluktan a§agi du$mu§
bir halde kcndilchni zillet burur. Halbu-

ki onlar, sapasaglam iken dc sccdcyc
davet ediliyoriardi (Jakatyine secde et-

miyorlardi).

44. (Resulumf) Sen bu sozu
(Kur'an'i) yalan sayam bana birak

(kendini iizme). Biz onlan. bilmedikleri

bir yonden yavas. yavas. azaba yakla§n-

nyoiuz.
45. Onlara muhlet veriyorum. Dog-

rusu benim fendim 90k saglamdir!

46. Yoksa sen onlardan bir ucret isii-

yorsun da bu yiizden onlar agir bir borg

allinda mi kaJiyorlar?

47. Yahut gaybin bilgisi onlann nez-

dinde de, onlar mi (istedikleri gibi) ya-

ziyorlar?

48. Sen Rabbinin hukmunu sabirla

bekle. Bahk sahibi (Yunus) gibi olma.

Hani 0. dertli denli Rabbine niyaz et-

mi§ti.

49. §ayei Rabbinden ona bir nimct
yeti§mcmi§ olsaydi o, mutlaka, kinana-

cak bir halde issiz birdiyara atilacakli.

50. Fakat ardindan, Rabbi onu segti

(vahiy verdi) ve onu sSlihlcrdcn kildi.

51.0 inkSr edenler Zikr'i (Kur'an'i)

isjtlikleri zaman, neredeyse seni gozle-

riyle dcvirivercccklcrdi. HSJa da (kin ve

hasetlerinden:) «Hic §uphe yok o bir

delidin* derier.

52. Oysao (Kur'an), Slemler icin an-

cak birogutiur.

(69)

ALTMI?DOKUZUNCU SURE
el-HAKKA

Mekke'de nazil olan bo sure, 52 iyeDir. Adim.
ilk ayeundeki «el-hakka» kclimcsinden almi;lir.

oHafeka»ya degi^ik manaJar verilmiflir. «Hak»
k ok under. geldTgi ic.in, hepsinde hak vc hakikal
manui vardir. Daha 90k «kiyamet» manasi ve-
rilmekledir.

BismiUahirrahmSnirrahfm

1 . Gcrccklesecek olan;

2. (Evet) nedir o gerceklesecek olan?

3. Gerceklesecek olanin (kiyametin)

ne oldugunu sen nereden bileceksin?

(Kur'an'in belagatini ve ozlll ifade uslubunu
ba;ka dile ayniyle aktarmamn imkansiztigi. bu
mucize ilahi kelanun lamami it m soz konusu ol-

m iik I a beraber; buradaki ayeilerde ve benzerle-
rinde daha btlyuk zorluklarla kar$ila$ilrnaktadir.

Bu ayeilerde, vukuu kacimlmaz olan kiyamei

>o7 mm?

1

I

ov

—t.—z~r

gUnunun denied ve tinemi vurgulanmakta. ayni
Kesul-i

jet ve fecaatini Dili

mektedir.)

noklayi kuvvctlendirmek icin Kesul-i Ekremc. o
gUniin deH$et ve fecaatini oilcmeyecegi s6ylen-

4. ScmQd vc Ad kavimlcri, kapilanru
calacak feliikeli (ktyameti) yalan say-
mislardi.

5. SemOd'a gelince: Onlar pek zorlu
(bir sarsinn) He hel&k edildiler.

6. Ad kavmi ise, ugultulu, kasip ka-
vuran bir fimna ile mahvcdildiler.

7. Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz

gun onlann iizerine musallai etti. Oyle

ki (eger orada olsaydtn), 0 kavmi, igi

bo§ hurma kutiikleri gibi oracikta yerc

serilmis, halde gOriJrdun.

8. §imdi onlardan arda kalan bir §ey

g6riiyor musun?
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9. Firavun, ondan oncekiler ve aJli iis-

liine gctirilcn bcldclcr halki (Lutkavmi)
hep o giinahi (sirki) islediler.

10. Boylece Rablcrinin pcygamber-
lerine kanji gcldilcr, O da onian pek §id-

dctli bir §ekiide yakalayiverdi.
11. §iiphesiz, su bastigi vakit sizi gc-

mide biz ia§idik;

12. Onu sizin icm bir ibrct ve 6gut ya-

palim ve belleyici kulaklaronu bcllcsin

diye.
(Nuh rufanina ve Nuh (a.s.)un gemis ine i$arel

olunmaktadir. «Sizi tas,idik». «Sizin aialarim/i
kurtardik; onian kurtarmasaydik sizler dc hayal
bulamayacakUm/." manasi nadir.)

13. 14, 15. Artik Sura bir dcfauflcn-

digi, yeryuzu ve daglarkaldinhp birbi-

rinc tek carpi§la carpihp darmadagm
edildigi /am an. i§te o gun olacak olur

(kiyamet kopar),

16. G6k dc yanlir ve amk o giin o,

cokmeye yu'z lutar.

17. Melekler onun (gogtin) etrafin-

dadir. O giin Rabbinin ar§ini, bunlann
da iistiinde sekiz (melek) yiiklenir.

<
• Ar 'j icin. Hud surest 7. aye I in aciklamasina

baJuruz.)

18. (Ey insanlarf) O giin (hesap igin)

huzura alinirsiruz; size ait higbir sir gizli

kalmaz.

19. 20. Kitabi sag tarafindan verilen:

Aim, kitabimi okuyun; dogrusu ben, hc-

sabimla kar§ilasacagimi zaien biliyor-

dum. der.

21, 22, 23. Artik o, meyveleri sarkmis,

yiice bir cenneue ho§nut kalacagi bir

hayat icindedir.

24. (Onlara denir ki:) Gecmis, giin-

lcrdc i§lcdiklerinize (iyi amellerinize)

kar$ihk, Sfiyctlc ycyin, igin.

25. 26. Kitabi sol tarafindan vcrilcnc

gclincc, o: Kcskc, dcr, bana kitabim ve-

rilmeseydi de, hesabimin ne oldugunu
bilmeseydim!

27. Kcskc onunla (olumumle) her i§

olup bitseydi!

28. Malim bana hie fayda saglama-
di;

29. Saltanatim da benden (koptu),

yok olup gitti.

(Ayeuen. «lnsanlara lasallui icin masiyet yo-
lunda kullandigim gucum kuwelun artik kalma-
di» manasi anlasjlabildigi gibi. tefsirlerde «DUn-
yada iken kullandigim hiiccetler (deliller) artik

yok olup gitli» manasma da ycr verilmekiedir.

Boyle kimse hakkinda, g6rcvlilerc (cchcnnc-
min bekcilerinc) $u ilahi buyrukla hilap edilir:)

30. Onu yakalayin da, (ellerini boy-
nuna) baglaym;

3 1 . Sonra alevli atese aun onu!

32. Sonra da onu yctmi§ ar§m uzunlu-

gunda bir zincir icinde oraya sokun!-

33. f^iinku o, ulu Allah'a iman etmez-
di,

34. Yoksulu doyurraaya te§vik ct-

mezdi.
(Bu ayclle. yoksulun gttzelilmemesi ve onun

habne hi? aldiris edilmemesi, Allah'a iman cime-
menin hemen akabinden en bilyUk giinah olarak
zikrcdilmcktcdir. Gercekien Islam ahkami icin-

de yer alan mukellefiyeiler iyi mcelcndigindc,
bunlarin Uci nokiada merkezflcsligi g&rUUlr: 1)

Allah'in emrini bilyiik larumak. 2) Allah' ui yara-

(iklarina s,eflcat goslcrmck.)

35. Bu scbcplc, bugiin burada onun
candan bir dostu yoktur.
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36, 37. Ancak gunahkSrlann yedigi

kanli irindcn ba§ka yiycccgi dc yok-

tur.

38, 39. G6rebildikleriniz ve goreme-
dikleriniz uzerine yemin edcrim ki,

40. Hie, §uphesiz o (Kur'an), cok §c-

refli bir elcinin sdzudiir.

(Stiztin asil sahibi. $uphcsiz Cenab-i Allah'tir.

El? i (peygamber veya Cebrail) aracitigi ilc tcblig

edildiginden. «soz» elciye n isbet edilmi§iir.)

41. Veo, bir §airsozii degildir. Ne de

az iman ediyorsunuz!

42. Birk&iinsozu dedcgildirto). Ne
de az du§uniiyorsunuz!

43. (O), alcmlcrin Rabbi tarafindan

indirilmi§tir.

44. Eger (Peygamber) bize atfen ba-

zi sbzlcr uydurmu§ olsaydi,

45. Elbcttc onu kiskivrak yakaiar-

dik.

46. Sonra onun can damanm kopanr-

dik (onu ya$atmazdtk).

47. Hicbiriniz buna mSni de olamaz-
diniz.

48. Dogrusu o (Kur'an), takvS sahip-

leri icin bir 0giillUr.

49. icinizde (onu) yalan sayanJar bu-

lundugunu §iiphcsiz bilmcktcyiz.

50. Muhakkak o, kSfirler icjn bir ic

yarasidir.

51. Ve o, gcrgcktcn kat'f bilginin ta

kcndisidir.

52. O haldc, ulu Rabbinin adim yii-

ccllip noksanliklardan tcnzih et.

(70)

YETMi§iNCI SURE
el-MEARlC

Mekke'de nazil olan hu sure. 44 ayetlir. Adim.
tictincil ayelindeki «el-mearic» kclimesindcn al-

mi$tir. Mcaric, «ma'rcc>in cogulu olup «yiikscl-

me dereceleri» demektir.

Bism ill5hirrahm Sni rrahT

m

1,2,3. Birisi, yiiksclmc dcrccclcrinin

sahibi olan Allah kalindan inkSrcilara

gclecek olan ve hig kimscnin savama-
yacagi azabi istedi!

(Burada kiyameli ve ahiret azabini alaya alip

Hz. Peygamber'den bir an dnce onu getirme&ini

isleyen -Nadr b. Haris ve Ebu Cehil gibi- milsjik-

lcrc is,are! edilmekledir.)

4. Mclckler ve Run (Cebrail), oraya,

miklan (dunya senesi He) ellibin yil

olan bir giinde yukselip cjkar.

(Ayeucki «gun»un manasi icin bak. Secde
32/5'in aciklamasi.)

5. (Res&lum!) §imdi sen giizelce sab-

ret.

6. Dogrusu onlar, o azabi (ihtimal-

den) uzak gdruyorlar.

7. Biz isc onu yakin grjrmckteyiz.

8. O gun g6kyuzii, erimi§ maden gibi

olur.

9. Daglar da atilmi§ yiine dtfner.

1 0. Dost, dostu sormaz.
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11, 12, 13, 14. Birbirlcrinc gGstcrilir-

lcr (fakat herkes kendi derdindedir).

GunahkSr kimse isier ki, o giiniin aza-

bindan (kurtulu§ igin), ogullanm. kan-
sim, karde§ini, kcndisini koruyup ba-

nndiran tUm ailesini ve yeryiiziindc kim
varsa hcpsini fidye olarak versin de, tek

kendini kurtarsin.

15. Fakat ne mumkun! Bilinmeli ki, o
(cehennem) alcvlcncn bir ate§tir.

16. Derileri kavurup soyar.
(*Derileri» diye manalandirilan «scvi» esa-

scn kafa derisi demekiir. Vucudun, ba$, el, ayak
gibi 119 uzuvlan manasina da gelir.)

17. 18. Yiiz gevirip geri dflnen, (ser-

vet) 10 pi a yip yigan kimseyi (kendine)

gaginr!

19. Ger^ckten insan, pck hirsli (ve

sabirsiz) yaranlmi§tir.

20. Kcndisinc fcnalik dokundugunda
sizlanir, feryat eder.

21, Ona imkan vcrildigindc isc pinti

kcsilir.

22, 23. Ancak §unlar flyle dcgildir:

Namaz kilanlar. ki onlar namazlannda
devamlidirlar (ihmal gostermezler;)

24, 25. Mallannda, istcycnc vc (iste-

yemedigi icin) mahrum kalmi§a belli

bir hak laniyanlar,

26. Ceza (ve hesap) giiniintfn dogru-

luguna inananlar;

27, 28. Rablerinin azabindan korkan-

lar, ki Rablerinin azabifna kargi) emin
olunamaz;

29, 30, 31. Irzlanni koruyanlar -an-

cak e§lerine ve cariyelerine kar§i miis-

tesna; c,unku onlar kinanmaz; bundan
oteye (gegmek) isieyenler ise, onlar ia§-

kmlann ta kcndilcridir-;

32. Emaneilerine ve ahiilerine riayct

edenler;

33. §ahi(likJerini (dosdogru) yapan-

lar;

34. Namazlanni koruyanlar,

35. i§te bunlar, ccnncilcrdc agirlanir-

lar.

(Makbul kullarin bzellikleri sayilirken, bajla
ve sonda nama/ a yer verilmesi. namazin dnemi-
ni apacik ortaya koymaktadir. 22. ve 23. aycdcr-
de namaza devam elme ve bu konuda ihmal gfts-

tcrmeme noklasina lemas edilmi$li; 34. ayeHe ise

namazin buiim haklarim vermenin, yani bir U-
rafian erkin ve adabina riayci elmenin, diger la-

raftan nam a/, di§indaki davranisjarda da, nama-
zin kazandirdigi ulvi hasletleri konimanin one-

mine i$aret edilmcklcdii.)

36. 37. (Resulum!) O kaTirlerc ne

oluyor ki, boliik boliik sagmdan vc so-

lundan sana dogiu ko§uyorlar.

38. Onlardan her bin nimet cennciinc

sokulacagini mi umuyor?
(MUsrildcr boluk boluk gelerck. Hz. Peygam-

bcr'in etrafindakilerin arasina kan§ir. onun soz-

Icrini dinlcyip, «§ayct bunlar, Muhammed'in de-

digi gibi cennete girecekler ise, biz elbette onlar-

dan once cennete gireriz* diye alay ederlerdi.)

39. Hayir (hie ummastnlar!) §iiphe-

siz biz onlan, kendilerinin de bildikleri

§eyden yarattik (fakat ibret almadilar,

imana gelmediler).
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40, 41. §u haldc (i$in gerce^i) oyle

(umduklari gibi) dcgil! Dogulann ve

baiilann Rabbinc ycmin cdcrim ki, §up-

hesiz onlann ycrinc daha iyilerini gelir-

meye bizim giiciimuz yclcr vc kimse bi-

zim onumiizc gcc,cmcz.

42. Ama sen onlan (§imdilik) birak

da, tchdil edildikleri gunlerine kavu-
§uncaya dek dalsinlar, oynayadursun-
lar.

43, 44. O gun onlar, sanki dikili bir §e-

ye ko§uyorlar gibi, gbzlcri horlukian

a§agi diismiis, ve kendileri zilleie biiriin-

mii§ birhalde kabirlcrinden firlaya fir-

laya gikarlar. i$te bu, onlann tchdit cdi-

legcldiklcri gundiir!

{''Dikili $cy» lapmak in dikilen puilar ya da
hcrhangi bir hedefolarak tefsir edilmckledir.)

(71)

YETMi§BiRINCi SURE
NUH

Mckke'de nazil olmu^iur; 28 ayetlir. Hz.
Nuh'un ilahi cl^i olarak gondenlisj ve miicadele-

lcri anlauldigindan sure bu ismi almi^Iir.

BismiUahirrahmanirrahim

1, Kendilerine yakici bir azap gclmc-

den Once kavmini uyar, diyc Nuh'u ken-

di kavmine gtfnderdik.

2, 3, 4. Nuh §6yle dedi: Ey kavmim!
§Upheniz olmasin ki, ben sizi, «Allah'a

kulluk cdin; O'na kanji gelmekten saki-

mn ve bana iiaat cdin ki, Allah bir kisim

gunahlanruzi bagisjasm ve sizi belli bir

vSdeye kadar lehir eisin (muahaze et-

meden ya§atsin)» diyerek apacjk uya-

ran bir kimseyim. Bilinmcli ki Allah'in

tayin cttigi vSde gelince, artik o ertclcn-

mez. Ke§ke bilseydiniz!

(«Bir kisim gunahlannm» denirken, imana
gelmezdcn tinccki gunahlann yahut kul hakki di-

$inda kalan gilnahlann kasdedildigi tefsirlerde

bcliililmckiedir.)

5. (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, dog-
rusu ben kavmimi gece giindiiz (imana)
davct eilim;

6. Fakat benim davetim, ancak kag-

maJanni arltirdi.

7. Gercekien dc, (imana gelmeteri ve

boylece) giinahlanni bagi$laman igin

onlan nc zaman davet ciliysem, par-

maklanni kulaklanna tikadilar, (beni
gormemek i^in) elbiselerine biiriindu-

ler, ayak dirediler, kibirlcndikgc kibir-

lendilcr.

8. Sonra, ben kendilerine haykirarak

davctte bulundum.

9. Sonra, onlarla hem agikian agiga
hem de gizli gizli konus.ium.

10. Dedim ki: Rabbinizden magfiret

dileyin; gunku O gok bagi§layicidir.
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1 1. (Magfiret dileyin ki,) uzcrinizc

gOkten bol bol yagmur indirsin,

12. Mallannizi ve ogullannizi cogalt-

sin, size bahceler ihsan eisin, sizin igin

irmaklar akiism.

13. Size ne oluyor ki, AUah'a biiyuk-

lugti yaki§liramiyorsunuz?

14. Oysa, sizi liirlii merhalclerden gc-

gircrck O yaratmi§nr.

15. GOrmcdiniz mi, Allah ycdi gogii

birbiriylc ahcnktar olarak nasil yarat-

mi§!

16. Onlann icinde ayi bir nOrkilmi§,

giinesj de bir gcrag yapmi§tn\

17. Allah, sizi de yerden oi (bitirir)

gibi bilirmi§lir.

18. Sonra sizi yine oraya ddndiirecek

vc sizi ycnidcn cjkaracakur.

19. 20. Allah, onda genis. yollar edi-

nipdola§abilcsiniz diye, ycryuzunii si-

zin icjn bir sergi yapmi§ur.

21. (Ogutlerinin fayda vermemesi
iizerine) Nuh: Rabbim! dcdi, dogrusu

bunlar bana kar§i geldiler de, mail ve
cocugu kendi ziyanim armrmaktan ba§-

ka i§e yaramayan kimseye uydular.

(Hz. Nuh, kavminin. mail, $ani ve cvladi ilc

gururlanan ki§ilerin siifli yollanna uymalann-
dan $ikayet ediyordu.)

22. Bunlar da. biiyuk hilcler, biiyiik

desisclcr kurdular!

23. Vc dcdiler ki; Sakin ilihlannizi

birakmayin; hclc Vcd'dcn, Suva'dan,

Ycgus'tan, Yc'uk'tan vc Ncsr'den asla

vazgcgmeyin!

(Bunlar, o kavmin taptigi en onemli putlann

isimleriydi.)

24. (Boylece) onlar gergeklen bir-

coklanni saptirdilar. (Rabbim!) Sen de
bu zalimlerin ancak §a§kinliklanm art-

ur!

(Hz, Nuh, iman edenlerden baskasinm arlik

kesinlikle yola gelmcyeceklcri kendisine vahye-

dildiklcn sonra boylc bir dilck ifadcsi kullanmi$-

at.)

25. Bunlar, giinahlan yiiziinden suda
boguldular, ardindan da aic§e sokuldu-
lar ve o zaman Allah'a kar$i yardimcilar

da bulamadilar.

26. Nuh: «Rabbim! dedi, yeryiiziinde

kaTirlcrdcn hig kimscyi birakma!»

27. «£unkii sen onlan birakirsan kul-

lanni sapunrlar; yalmz ahlaksiz, nan-
kor (insanlar) dogururlar (yeti§tirir-

ler),»

28. «Rabbim! Beni, ana-babami,
iman etmis. olarak cvimc gircnlcri, iman
cdcn crkcklcri vc iman edcn kadinlan
bagisja, zalimlerin de ancak helSkini

anur.w
(Tcfsirlcrdc Hz. Nuh'un cvindcn maksadin,

mescidi veya gemisi de olabilecegi bclirtilmck-

tedir.)
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(72)

YETMi?IKiNCi SURE
el-CINN

Melcke'de nazil olmu§tur: 28 ayettir. Cinlerin
Kur'an dinleyip hidaycie geldiklcri anlauldigin-

dan. sure bu ismi almi$iir.

H/.. Pcygambcr, amcasi Ebu Talip ve esi Hz.
Hatice'yi kaybettikicn sunra Taifc gilmi?. orada
cirkin davrani^larla kar$ila$rm§ii. Bu siralarda
Kurcys mii$rikleri dc muslumanlara karsi dus-
manliklarini iyice anurmis bulunuyorlaidi. I$le

Taifdd^u$unae nazil olarax Resul-i Ekrem'e te-

selli vcrcn bu sure, yalni/. insan Iarm degil, cinle-

rin_ de Kur'an'a tabi olduklarini bildiriyor,

lslam'in muzafferiyelini miljdeliyordu.

BismillShirrahmSnirTahim

1, 2. (Resulum!) Dc ki: Cinlerdcn bir

toplulugun (benim okudugum Kur'an 'i)

dinleyip de §6yle soylediklcri bana vah-

yolunmu§tur: Gcrccklen biz, dogru yo-

la ileten harikuladc giizel bir Kur'an
dinledik de ona iman etuk. (Artik) kim-
seyi Rabbimizc asla onak ko§mayaca-
giz.

(Hz. Peygamber'in Taif donustindc Bain i

Nahlc denen ycrdc kildirdigi sabah namazi esna-
sinda, soz konusu cinlcr Kur'an'i duymuslar, duv
lcmislcrdi. Tcfsirler bu sirada Hz. Peygamber'in
onlan gGrmedigini, durumun daha soma bu ayet
lerlc kendisinc bildinlmis. oldugunu belirtmck-
ledir.)

3. Hakikat §u ki, Rabbimizin §§ni cok

yiicedir. O, ne e§ nc dc 9ocuk cdinmi§-

tir.

4. Dogrusu bizim bcyinsiz olanimiz

(ibUs veya azgin cinler), Allah hakkin-

da pek a§in yalanlar uyduruyormu§.
5. Halbuki biz, gerek insanlar gerckse

cinler Allah hakkmda asla yalan sOylc-

mczlcr, sanmi§tik.

6. §u da gercek ki, insanlardan bazi

kimselcr, cinlerdcn bazi kimselere sigi-

mrlardi da, onlann ta§kinliklanm artu-

nrlardi.

7. Onlar da sizin sandigimz gibi, Al-

lah'in hie; kimseyi tekrar diriUmeycce-
gini sanmi§lardi.

8. Dogrusu biz (cinler), gogii yokla-

dik, fakai onu sen bckcHcrlc, alcv huz-

meleriyle doldurulmu§ bulduk.

9. Halbuki, (daha dnce) biz onun ba-

zi kisimlannda (haber) dinlcmek icjn

oturacak yerler (bulup) oiuruyorduk;
fakat sjmdi kim dinlcmek isierse, kendi-

sini gozetleyen bir alev huzmcsi bulu-

yor.

10. Bilmiyoruz, yeryiizundekilere
kotuluk mii mural edildi, yoksa Rablcri
onlara bir hayir mi dilcdi?

11. Gcrccktcn biz, -kimimiz sSlih ki-

sjlcr, kimimiz isc bunlardan a§agida ol-

mak iizcrc- lurlii lurlu yollar iuimu§-
tuk.

12. (Artik) §u gercegi §iiphesiz anla-

dik ki, biz ycryuzunde bulunsak da Al-
lah'i aciz birakamayacagiz, baska yere
kacmakla da clinacn kurtulamayaca-
giz.

13. Dogrusu biz, o hidayeti (Kur'an'i)

igitince ona iman cttik. Kim Rabbine
iman ederse, artik ne bir (ecrinin) ek-
siklige ugraiilmasindan nc dc haksizlik

cdilmcsindcn korkar.
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14. tgimizde, (Allah'a) tcslimiyct

gosierenler de var, hak yoldan sapanlar

da var. Teslimiyct gftsicrcn kimselcr,

dogru yolu arayanlardir.

15. Hak yoldan sapanlara gclincc. on-

lar cehenneme odun olmu§lardtr.
(Cinlehn bu so/.lcriru Rcsullinc habcr vcrdik-

tcn sonra Allah Tcala $6ylc buyurur:)

16. 17. §ayei dogru yolda gitselerdi,

bu hususta kendilerini denememiz icin

onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin
zikrinden yiiz cevirirse, (Rabbin) onu
gilgide artan ceiin bir azaba ugratir.

18. Mescidler §uphesiz Allahindir. O
halde, Allah ile birlikte kimseye yalvar-

mayin (ve kulluk etmeyin).

(Ayelteki «mescidler» kelimesi §u $ekillcrde

(efslr edilmi§iir: 1) Namaz lolmak icin bina edil-

ni is verier; 2) Namaz ve ibadel yalniz camilcre ve
belli ycrlerc hasredilmi; olmadigmdan. biitun

yeryuzii; 3) Butiin mescidlerin kiblesi oldugun-
dan, «Mcscid-i Haram; 4) Sccdeye icmas cdcn
uzuvlar.

Bu ayelie, hiristiyanlann kilisclennc ve yahu-
dilerin navralanna girdikleri zaman yapliklari

Sibi. Allah'a e$ tululmamasi ihtar edilmekte-

6r.)

19. Allah'in kulu, O'na yalvarmaya
(namaza) kalkinca. ncrcdcysc onun ct-

rafinda kcce gibi birbirlerine gececek-
Icrdi.

(Resul-i Ekrem namaza kalkinca. cinlcr

Kur'an'i dinlemek isiiyakiyla adcia birbirinc ya-

Sisik vaziyctlc onun cirannda (oplaniyorlardi.

u ayet icin, purperesi insanlann ve cinlcrin Hz.
Peygamber'in dimni iptal gaycsiylc birbirlerine

kcncllendiklcri tefsiri de yapilmi$tir.)

20. (Resuliim!) Dc ki: Ben ancak
Rabbimc yalvannm vc O'na kimscyi
onak ko§mam,

21. Dc ki: Dogrusu ben (kendi ba$i-

ma) size ne zarar verme ne dc fayda

saglama giiciine sahibim.

22. De ki: Gercekten (bana bir kotii-

luk dilerse) Allah'a kargi beni kimsc hi-

maye edemez, O'ndan ba§ka siginacak

kimsc dc bulamam.
23. (Benim yapugim) ancak Allah

kaundan olani, O'nun gdndcrdiklcrini

tcbligdir. Artik kirn Allah ve Resflliine

karsj gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibi-

lerte birlikte) icindc ebcdi kalacaklan

cehennem ate§i vardir.

24. Sonunda, tchdit cdilip durdukla-

nm (azabt, kiyameti) g6rduklcri za-

man, kirn yardimci olma bakimindan
daha giigsuz ve sayica daha az imi§, bi-

lcccklcrdir.

25. De ki: Tehdit edilegeldiginiz

(aiap), yakin midir, yoksa Rabbim
onun icin uzun bir siirc mi koyar, ben

bilmcm.

26. O biiiiin gdrulmeyenleri bilir. Sir-

lanna kimseyi munali kilmaz;

27. Ancak, (bildirmeyi) dilcdigi pey-

gamber bunun dismdadir. Cunku O, bu-

nun Oniinden ve ardindan gfizculer sa-

lar,

28. Ki bGylece onlann (peygamber-
lerin), Rablerinin gonderdiklerini hak-

kiyla teblig etliklcrini bilsin. (Allah)

onlann nezdinde olup bitenleri cepe-

cevrc ku§aimi§ vc her §cyi bir bir say-

mi§tir (kaydetmi$tir).
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(73)

YETMl§Og:UNCU SURE
el-MVZZEMMiL

Mekkc'de nazil olmuqtur: 10, 1 1 ve 20. aycllc-

rinin Medine'de nazil oldugu rivayei cdilmis.tir.

20 ayeUir. Sure, adim, ilk ayeiindeki «<el-muz-

zemmil* keliniesinden almi$iir. «MUzzemmil»,
onuiiup bUrUncn demcktir.

B i smiUSh irrahm fin irrah \m
1. Ey ortunup biiriinen (Resulum)!

(tlk vahiy geldikten soma, Hz. Peygamber ilk

kez Cebrail'i asli sekli ile gormtis,, viicudunu btr

Urperli ve litreme kaplami$ti. Dogruca cvinc gi-

dip cji Hz. Hatice'ye «Beni orttin* demis.li. Ifle

bu olayin ardindan Cebrail aleyhisselim yine

kendisine vahiyle gelmis, ve Resul-i EkrenYe bu
$ekilde hiiap eimis,ti.)

2, 3, 4. Birazi harig, geceleri kalk na-

maz kil. (Gecenin) yansiru (kit). Yahut
bunu biraz azalt, ya da gogalt ve
Kur'an'i tane lane oku.

5. Dogrusu biz sana (ta§imasi) agir

bir sOz vahyedeccgiz.

6. §iiphesiz gece kalkis,i, (kalp ve

uzuvlar arasinda) tarn bir uyuma ve
saglam bir kiraata daha elverisHdir.

7. Zira giindiiz vakli, sana uzun bir

mc§guliyct var.

8. Rabbinin adim an. Butiin variiginla

O'na yonel.

9. O, dogunun da babrun da Rabbidir.

O'ndan baska ilSh yoktur. Oyleyse yal-

niz O'nun himayesinc sigin.

10. Onlann (mii^riklerin) sflyledik-

lerine kalian vc onlardan giizellikle ay-

nl.

11. Nimct icjnde yiizen o yalancilan

bana birak ve onlara biraz miihlct vcr.

12. 13. HiQ suphesiz bizim nczdimiz-

de (onlar iqin hazirlanmi$) boyundu-
ruklar, yakici bir aie§, bogazdan geg-

mez bir yiyecck vc clem vcrici bir azap
vardir.

14. O gun (kiyamet gunu) ycryiizu ve
daglar sarsilir, daglar ctikuntu ile akip

giden kum yiginina doner.

15. Nasil Firavun'a bir elgi gondcrmi§
idiysek dogrusu size dc, hakkinizda §a-

hitlik edecek bir peygamber gonder-
dik.

16. Ama Firavun 0 peygambere kar§i

gclmi§, biz dc onu agir vc cetin bir sekil-

de muaheze elmisUk.

17. Peki inkSr ederseniz, cocuklan ak
sac.li ihtiyarlara gevirecek 0 giinden
kendinizi nasil koruyabileceksiniz?

18. Gokyuzii bile onunla (0 gunun
deh§etiyle) yanlacaktir. Allah'm vSdi

mmlaka ycrine gelir.

19. i§tc bu (anlatilantar), $Uphesiz

bir ogiittiir. Artik kim dilerse Rabbine
(varan) biryol tutar.
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20. (Resulum!) Senin, gecenin iigie

ikisinc yakin kismini, (bazen) yansim,

(bazen de) ugtc birini yatmadan (iba-

detle) gegirdigini ve beraberindc bulu-

nanlardan bir toplulugun da (boyle yap-

tipm) Rabbin elbette biliyor. Gecc ve
giindiizii (iginde olup bitcnleri iyiden

iyiye) olgiipbigenancak Allah'iir. Osi-
zin, bunu sayamayacafiinizi bildigi

icin, sizi bagigladi. Artik, Kur'an'dan
kolayiniza gclcni okuyun. Allah bil-

mekiedir ki, icinizdc hastatar buluna-
cak, bir kisminiz Allah'm liitfundan (ri-

zik) aramak iizcrc yeryiizundc yo! Icpc-

ccklcr, digcr bir kisminiz da Allah yo-
lunda carpi§acaklardir. O haldc
Kur'an'dan kolayiniza geleni okuyun.
Namazi kilin, zekSu verin, Allah'a gfl-

niil ho§luguyla ddunc verin. Kcndiniz
icin ondcn (dunyada iken) nc iyilik ha-

zirlarsaniz Allan katinda onu bulursu-

nuz; hem dc daha iistiin vc miikaTatca
daha biiyiik olmak tizere. Allah'tan

magfiret dileyin, §iiphesiz Allah cok ba-
gisfayici, cok esirgeyicidir.

tSanabe-i kiramin bir kism i. Resul-i Ekrem'e
uyarak gecenin onemh bir boliirniinu ibadeUe ge-

ciriyorlardi. Sabaha ne kadar kaldigim kestire-
mcdiei i<,in ihliyatcn blllun gece ibadei eden ye
ayakfari $i$enlcr vardi. Ommcl-i Muhammed'in
buna guc yctircmcyeccSini bildigi icin Ccnab-i
Hak bu tar/da gece ibadetini onlara far? kilmadi.

Nama/da Kur'an okundugundan burada gece na-

may.uun mccazen Kur'an okuma ile ifadc edildigi

ve "kolayiniza geldijji kadar gece namazi kilin»
manasinin kasdedildigi bclirtilmcktedir.

Ayctin son kisminda. saglikta iken yapilan ha-

yirlarin. oliim sonrasina birakilan vasiyele gore
daha sevaph oldueuna i$aret bulundugu. lefsir-

lerde yer aJmaktadir.)

(74)

YETMi§DORDUNCU SURE
el-MUDDESS/R

Mekke'de nazil olmu;lur; 56 ayectir. Sure,
adini ilk ayctindeki «cl-miiddcssir» kclimesin-
den almi^lir. «Muddcssir». orliisune buriinen.

sarinan dcmcklir.

Hz. Pcygambcrc hilap eden ilk ayct. Mflz-
zemmil suresinden once nazil olmu$tur. Mtiz-
zcmmil surcsinin 1. ayctindeki aciklamaya baki-

mz.
Bism iU Shirrahm anirrahim
1. Ey biiruniip sannan (Resulum)!
2. Kalk, ve (insanlart) uyar.

3. Sadccc Rabbini biiyiik tani.

4. Elbiscni lertemiz lut.

5. Kdlii scylcri tcrkcl.

6. Yapugin iyiligi cok gorerek ba§a
kakma.

7. Rabbinin nzasina ermek icin sab-

rei.

8. 0 Sur'a ufiiruldugu /.aman var ya,

9. Isle o gun zorlu bir gundiir.

10. KaTirler icin (hig de) kolay degil-

dir.

11. 12, 13, 14. Tek olarak yaratip,

kendisine genis. servet ve gozii onunae
duran ogullar verdigim, lcendisi icin

(nimetleri dnune) serdikge serdigim o
kimseyi bana birak!

15. Ustelik o (nimetlerimi) daha da
arttirmami umuyor.

16. Asia (ummasin)f Ciinkii o, bizim
Syctlcrimizc kar§i alabildiginc inatgi-

dir.

17. Ben onu sarp bir yoku§a sardira-

cagim)

18. Zira o, du§undu lasjndi, olctii bic-

ti.
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19. Cam gikasica, nc bicjm olgtii bic-

ti'

20. Sonra, cam cikasica tekrar (&lctii

biqti); nasil Olgiii biciiyse!

21, 22, 23, 24, 25. Sonra bakti. Sonra
ka§lanni galti, suraliru asli. En sonunda.
kibirini yenemeyip sin cevirdi de: «Bu
(Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlar-

dan dgrenilip) nakledilen bir sihirdir.

Bu, insan soziinden ba$ka bir §ey de-

fill.*

(Rivayctc gore. VclTd b. Muglre'nin. Hz. Pey-
gamber in okudugu Kur'an'i dinlcvince 90k cOu-
lendigini ogrerien Kureys, mu$rikleri, -Eyvah!
dcdiler. Vend dininden dOnmiis,. Ariik ona naka-

rak btitiin Kureys dininden ddnecekiir!* Bunun
iizcrinc yegeni Ebu Cchil, Vclid'c gidip kibirinc

yediremeyecegi sozlerle onu ikna elii. 5onta. bir-

likte musriklerin yanina geldiler. Velid onlara.

Hz. Munammed (s.a.)e «mecnun», «kahin»,
«sair» ve «yalanci» lakaplariyla hiiap eimenin
tuurli olmayacaguu anlatn; ronayet uzun uzadi-

!a dU$iinup la$mdiklan soma. "Olsa olsa, o bir si-

irbazdir. Gormiiyor musunuz: Kisiyi ailcsin-

den. evladindan, kolesindcn aymyor* dedi.
Miisriklcr bu sdzleri 90k begendifer ve Hz. Pey-
gamber'e «sihirba7.» (iiyc hilap etmeyc basjadi-

lar. Bu. Resul-i Ekrem c 90k dokundu.)

26. Ben onu sekara (cehenneme) so-

kacagim.
27. Sen biliyor musun sckarncdir?
28. Hem (butun bedeni heldk eder,

higbir §ey) birakmaz. hem (eski hale
getirip tekrar azap etmekten) vazgeg-
mcz p.

29. insamn derisini kavurur.

30. Uzerinde ondokuz (muhaftz me-
lek) vardir.

31. Biz cchenncmin i§lcrine bakmak-
la ancak melekleri gCrevlendirmisjzdir.

Onlann sayisim da inkSrcilar igin sade-

ce bir imtinan (vesitesi) yapnk ki, boy-
lelikle, kendilcrinc kitap verilcnlcr iyi-

den iyiye ogrensin, iman edcnlerin ima-
nmi artUrsin; hem kendilerine kitap ve-

rilcnlcr hem miiminler stipheye dii$me-
sinler, kalplerinde hastahk bulunanlar
ve kSfirler dc: «Allah bu misallc nc de-

rrick istemistir ki?» desinler. I§te Allah
boylece, dilcdigini sapiklikta birakir,

diledigini dogru yola cri§tirir. Rabbinin
ordulanru, kendisinden ba§kasi bilmcz.

Bu isc, insanlik icin ancak bir bgiittur.

32. Hayirhayir fc>gur almazlar). Aya
andolsun ki,

33. Doniip gitmckie olan geceye,

34. Agarmakta olan sabaha andolsun
ki.

35, 36, 37. O (cehennem), insanlik
icin. si /.den ileri giimck ya da gen kal-

mak i si even kimsclcr icin biiyuK uyanci
musibeuerden biridir.

38. Her nefis, kazandigina karsjlik bir

rehindir,

39. Ancak sagdakilcr ba§ka.
(«Sagdakilcr» hakkinda bak. 56/16'run 391k-

lamasi)

40,41,42. Onlarccnnctler icjndcdir.

GiinahkSrlara: Sizi §u yakici atese so-
kan nedir? diye uzaktan uzaga sorarlar.

43. Onlar §6yle cevap verirler: Biz
namaz kilanlardan dcgildik,

44. Yoksulu doyurmuyorduk,
45. (Batila) dalanlarla birlikie dali-

yorduk,
46. Ceza giinunii de yalan sayiyor-

duk,
47. Sonunda bize oliim geldi cam.
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48. Amk §efaatcilcrin §cfaaii onlara

fayda vermez.

49, 50. 51. Bdyle iken onlara ne olu-

yor ki, Sdeta arslandan iirkiip kacan ya-

ban csckleri gibi (hdla) egiitlen yflz cc-

viriyorlar?

52. Dana dogrusu onlardan her bin,

kendisinc, (onunde) agilmis. sahifclcr

(ildhtvahiy) verilmesini istiyor.

53. Hayir! Aslinda onlar ahiretten

korkmuyorlar.

54. Asia (du§undukleri gibi degil)!

Bilsinlcr ki bu, gerccklen bir ikazdir!

55. Dileyen ondan (dii§unup) Ogiit

alir.

56. Bununla beraber, Allah dilemek-

sizin onlar ogut alamazlar. Sakimlmaya
layik olan da O'dur, magfiret sahibi de
Odur.

(75)

YETMi§BE§iNCI SURE
el-K/YAMEH

Mckkc'dc ni/il olan bu sure, 40 ayenir. Adiru.
ilk ayetinde ge^cn «el-kiyame» kclimcsindcn al-

rrufUr.

Bismiliahirrahmanirrahtm

1. Kiyamei guniine yemin ederim.

2. Kcndini kmayan (pi§manhk du-
yan) nefse yemin ederim (dirihilip he-

saha qekileceksiniz).

3. insan, kendisinin kemiklerini bira-

raya toplayamayacagimm mi sanir?

4. Evet, bizim, onun parmak uclanni

bile aynen eski haline getinneye gucii-

mtiz yeler.

5. Fakal insan oniindekini (ktyameti)

yalanlamak istcr.

(Ayele «Fakat insan, ileriye dogru boyuna ko-
tiiluk yapmak isier» manasi da vcrilcbilir.)

6. aKiyamct giinii ne zamanmi5?» di-

ye sorar.

7. 8, 9. i§lc, goz kama§ogi, ay rululdu-

gu, giine§le ay biraraya getirildigi za-

man!
10. O giin insan, «Kacacak yer nere-

si!» diyecektir.

11. Hayir, hayir! (Kagip) siginacak

yer yoklur!

12. O giin vanp durulacak yer, sadece
Rabbinin huzurudur.

13. O giin insana, Men gdturdugii ve
gcri birakngi ne varsa bildirilir.

14. Amk insan, kendi kendinin §ahi-

didir.

15. Isierse oziirlerini sayip ddksiin.

16. (Res&lum!) onu (vahyi) carga
buk almak icin dilini kimildaima.

(Resul-i Ekiem, gclcn vahyi unutmamak it," in.

henuz kendisine okunup bilirilmeden onu acele
ile lekrarlamaya ^alijiyordu. Aycitc buna iswet
edilmekledir.)

17. §iiphesiz onu, loplamak (senin

kalbine yerle$tirmek) ve onu okutmak
bize aillir.

IS. O halde, biz onu okudugumuz za-

man, sen onun okunu§unu takip et.

19. Sonra §uphen olmasin ki, onu
aciklamak da bize aittir.
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20, 21. Hayir! Dogrusu siz, ;arc,abuk
geceni (diinya hayatini ve nimeilerini)
seviyor, ahircti birakiyorsunuz.

22. Yiizler vardir ki, o gun 151I i§il pa-

nldayacaktir.

23. Rablerine bakacaklardir (O'nu
gorecekterdir).

24. Yiizler de vardir ki, o giin buru§a-
caktir;

25. Kendilerinin, bel kemiklerini ki-

ran bir felSkete ugratilacagim sezecek-
lerdir.

26. ArUk gOzunuzii acin! Nc zaman
ki can kopriicilk kemigine dayanir,

27. «Tcdavi cdebilecek kimdir?» de-
nir.

28. (Can cekisen) bunun gercek bir

aynhs, oldugunu anlar.

29. Vc bacak bacaga dola§ir.

30. Iste o giin scvkcdilccek yer, sade-
cc Rabbinin huzuradur.

(27. ayelie, hasianin eirafindakilerin yahut
meleklerin, son bir $arenin bulunup bulunmadi-
gini arayi§larina i$aret edilmektedir. 29. ayeiie.

can ccki^cn kimsenin kimildayamayacak bir ha-
te gcli$i, ya da dtinyadan aynfi§ derdiyle ahircte
ybnelis acisinin birbiriyle ^arpi^masi anlaitl-

maktadij.)

31. i§tc o, (Peygamber'in getirdigi-

ni) dogru kabul ctmemi§, namaz da kil-

mamisti,
32. Aksine yaJan saymi§ vc ytiz ccvir-

mi§ti.

33. Sonra da cahm saia sata yiiruyc-

rck kcndi ehline (taraftarlarina) git-

misti.

34. L$y\ktir (o azap) sana, layik!

35. Evct, lSyiktir sana ( o azap) 13-

yik!

36. Insan, kendisinin ba§ibo§ biraki-

lacagmi mi sanir!

37. O, (dot yatapna) akmlan meni-
runicjndcnbirnutfcfapermj degilmiy-
di?

38. Sonra bu, alaka (asitanmi§ yu-
murta) plmu§, derkcn Allah onu (insan
biqiminde) yaraup §ekillendirmi§ti.

39. Ondan da iki e§i, yani erkek vc di-

§iyi var etmisii.

40. Pcki (bunlari yapan) Allah'm,
olulcri lekrar dirillmeye giicii yctmcz
mi?

.
(76)

YETMI§ALTINCI SURE
el-INSAN

Mekke'de veya Medine'de nazil olduguna da-
ir rivayeiler vardir; 31 ayetiir. Adini ilk ayeiinde
gecen «el-insan>» kelimesindcn almi;tir. «He]

eiakc», *ed-Dehr», *el-Ebrar» ve el-Em$ac»
isimleri ile de anilir.

B i sm i IISh i rrahman i rrahfrn

1. Insanm iizerinden, hcnliz kendisi-

nin amlan bir §ey olmadigi uzun bir sure
gecmedi mi?

1. Gcrcck su ki, biz insani kati$ik bir

nutfeden (erkek ve kadinin dolunden)
yaratiik; onu imiihan edelim diye, ken-
disini i§uir ve gortir kildik.

3. §iiphesiz biz ona (dogru) yolu
gtisterdik. ister §ukredici olsun ister

nanktir.

4. Dogrusu biz, kSfirler igin zincirler,

demir halkaJar ve alevli bir ates hazirla-

dik.
.

5. i viler ise, kSftir kaulmis, bir kadch-
len (cennet sarabi) iccrler.
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6. (Bu,) Allah'in has kullannin igtik-

leri ve akittikga akittiklan birpinardir.

7. O kullar, sjddcii her ycrc yayilmi§

olan birgunden korkarak vcrdikleri so-

zii yerinc gcuriricr.

8. Onlar, kendi canlan cekmcsinc
ragmen yemegi yoksula, yetime ve esire

yedirirler.

(Ayetin «ala hubbihi* kismina, «kendi canlan

cekmesine ragmen* yerine «Allah sevgisiyle*

manasi da verilebilir.)

9. «Biz sizi Allah nzasi icjn doyuru-

yoruz; sizden nc bir kar$ihk ne de bir te-

sekkur bekliyoruz,»

10. «Biz, celin ve bclSli bir giindc

Rabbimizden (O'nun azabina ugra-
maktan) korkanz» (derler).

1 1. i§tc bu ytizden Allah onlan o gii-

niin fcnahgindan csirgcr; (yuzlerine)

parlaklik, (gonullerine) sevinc. verir.

12. Sabreimelcrine kar§ilik onlara

cenneli ve (cenetteki) ipcklcri ltitfe-

dcr.

13. Orada kottuklara kurulmus. olarak

bulunurlar; nc yakici sicak goriilur ora-

da, ne de dondurucu soguk.
14. (Cennet agaclarimn) golgclcri,

iizcrlcrinc sarkar; kolayca kopanlabi-
Icn meyveleri istifadelerine sunulur.

15. 16. Yanlannda, gumiis, kaplarve

billflr kaselerle, gumiis, bcyazliginda
(billur gibi) seffaf kupalarla dola§iln

ki, sSkilerbunu (cennet §arabim) 61qU-

siincc tayin vc takdirederler.

(Mufessirler. cennet kaplan. kupalari ve
kasclci inin gUmU§ ve billurla lanitilmasirun, sa-

dccc bilinmeyeni bilinenle anlalmak maksadiyla
yapilmi; bir ie$bih oldugunu belirlirlcr. Niiekim
Abdullah b. Abbas, «Cenneticki nimctlcrlc diln-

yadakilcr arasuida isimlerinden ba$ka bir ben-

zcrlik yokiur* dcmi;tir.)

17. Onlara orada bir kSscdcn igirilir

ki (bu $arabin) kans.iminda zenccfil

vardir.

18. (Bu §arap) orada bir pinardandu
ki adina SelsebTl denir.

19. O insaniann etrafinda oylc oliim-

siiz gcng nedimler dola§ir ki, onlan gor-

dugtindc, ctrafa sacilip dagilmis. inciler

sanirsin.

20. Ne yana bakarsan bak, (yiginla)

nimei ye ulu bir saltanat gorursiin.

21. Uzerlerinde yesjl ipektcn incc ve

kalin clbisclcr vardir; gumus bilezikler

takinmi$lardir. Rablcri onlara tertemiz

bir i^ki icirir.

22. (Onlara §dyle denir:) Bu, sizin

icjn bir mukaTatur. Sizin gayretiniz kar-

§ihgini bulmu§tur.

23. (ResMum!) Kur'an'i sana biz,

evet biz indirdik.

24. Artik Rabbinin hukmiine (boyun
eg(/?)sabret; onlardan hicbir gunahkS-
ra, yahui higbir nankGrc boyun egme.

25. Sabah ak§am Rabbinin ismini

y§det.
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26. Gecenin bir kisminda O'na secdc
ci; gecenin uzun bir boliimunde de O'nu
tesbih et.

(Bazi lefsirlcrdc bclirtildigine gore 25. ayctte

sabah, o|le ve ikindi namazfanna. 26. ayeiin ilk

cumlcsinde ak$am vc yalsi namazina, ikinci
ctimlcsindc isc. Pcygambcr Efcndimiz'c faiz

olan lehecciid namazina igaret edilmi$lir.)

27. $u insanlar, r;arc_abuk gc^en dun-
yayi seviyorlar da onlerindcKi 9etin bir

gunii (ahireti) ihmal ediyorlar.

28. Onlan biz yarattik; onlann yaran-
li§ini sapasaglam yaplik. Diledigimizde
(kendilerini yok eder) yerlerine ben-
zerlerini geliririz.

(Ayeiin son kismi s_6yle de anlas.ilmi;tir:

«Eger isiersek, kendilerini helak cder. aym bc-
den sagliginda yeniden yaraunz.* Bu manasi ilc

aycl, oldurdukten sonra tekrar dirillmenin. Al-

lah'm kudreii dahilindc oldugunu anlaunakia
dir.)

29. §iiphesiz ki bu bir bgiiUtir. Artik
dileyen Rabbine bir yol tuiar.

30. Sizler ancak Rabbinizin dilcmcsi
(izin vermesi) sayesinde (bir §eyi) di-

leyebilirsiniz. §iiphcsiz Allah her §eyi

bilendir, hikmet sahibidir.

31. O, dilcdigini rahmctinc dahil

eder. Zalimlere gclincc, onlar icin clem
verici bir azap hazirlami§nr.

.
(77)

.

YETMI§YEDINCI SURE
et-MURSELAT

Mekke'de inmistir. 50 ayettir. "Gonderilen-
ler» an Ianuria g^elen <-cl-m(lTsclai» kclimesi ile

basjadigi icin sure bu adi alrmstir. Mtifessirlcr,

«gdnderilenlen»den maksadin, alemin ul.it cm ile

gorevli bir kisim mcleklcr veya rti/garlar. yahui
pcygamberler, yahui da Kur'an iyeueri olabilc-
cegini bclirlmislerdir.

BismiUa^irrahrna^iirrahirn

1. Ycmin olsun, (iyiliklerle) birbiri

pesinden gdndcrilcnlcrc;

2. §iddctlc cscrck (zararhlari) savu-

rup alanlara;

3. (Hakikat ve haytrlart) yaydikca
yayanlara;

4. (H'ak ile batih) birbirinden iyice

ayiranlara;

5. 6. (Allah'a yonelenleri) antmak,
(kotiileri) sakmdirmak igin ogut telkin

edenlere;

7. Bilin ki size vadolunan scy genjek-

Icsccck!

8, 9, 10, 1 1. Yildizlann i§igi sOndu-
ruldugu, gbkkubbc yarildigi, daglar

ufalanip savruldugu ve peygamberlerin

(ummetteri hakktnda §ahitlUc) vakli la-

yin cdildigi zaman (artik ktyamet kop~
mujtur).

12. (Bu aldmetler) hangi vaktc crtc-

lcnmistir?

13. Ayinm giinune.

14. (Resulum!) Ayinm giiniiniin ne
oldugunu sen nereden bilcceksin!

15. O giin (Peygamber'i ve ahireti)

yalan sayanlann vay halinef

16. Biz. (bunlar gibi inkarct olan)

oncekileri hclSk ctmcdik mi?
17. Sonra arkadakileri de onlann ar-

dina takacagiz.

18. i§ie biz sucjulara boyle yapanz!
19. Ogiin, (hakikatleri) yalan sayan-

lann vay haline!
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20. (Ey insanlar!) Biz sizi dayaruksiz

bir sudan yaratmadik mi?
21,22. Isteo suyu, belli birsureye ka-

dar saglam bir ycrc ycrlc§tirdik.

23. Biz buna giig yetirmisjzdir. Ve bi-

zim giicumuz ne biiyiiktur!

(Ayete "Onu biz lakdir ettik ve biz ne gUzel

takdij ediciyiz" jcklindc dc mana verilmi$lir.)

24. O gun (hakikatleri) yalan sayan-

lann vay halinc!

25. 26. Biz, yerytiziinu" dirilere ve

olulere toplanma yen yapmadik mi?
27. YcryuzUnde ha§metli daglar ya-

rattik, sizlere tatli sular icirdik.

28. O gun, (hakikatleri) yalan sayan-

lann vay halinc!

29. (ink&rctlara o giin §6yle denilir;)

yalan sayageldiginiz azaba dogru gi-

din!

30, 31. kola aynlmi§, (ama) ne

golgelcndiren ne de alevden koruyan
bir golgcyc gidin.

32. O, saray gibi kocaman kivilcim

sacar.

33. Her bir kivilcim, sanki birer san
deve gibidir.

34. O giln, (hakikatleri) yalan sayan-

lann vay halinc!

35. Bu, (kafirlerin) konu§amayacagi
bir giindiir.

36. Onlara izin de vcrilmez ki (sozde)

mazeretlcrini beyan etsinler.

37. O gun, (hakikatleri) yalan sayan-

lann vay haline!

38. (O zaman $dyle denir:) Bu, ayi-

nm gunudiir. Sizi ve sizden oncekileri

bir araya gctirdik.

39. (Azaptan kurtulmamz icin) bir hi-

lcniz varsa, gostcrin bana hilenizi!

40. O gun. (hakikatleri) yalan sayan-

lann vay halinc!

41,42. Stiphesiz (o gun) takvSsahip-

leri, gblgeliklerde ve pinar basjannda,

canlannin gckligindcn cc§it ce§it mcy-
veler arasinda olacaklardir.

43. (Kendilerine:) «i§lcdiklcrinizin

kar§iligi olarak sjmdi aTiyeile yeyin
icjn» (denir).

44. i$ie. biz iyilik yapanlan bOyle
mukafatlandinnz.

45. O gun, (hakikatleri) yalan sayan-

lann vay haline!

46. (Ey inkdrcilarf) Ycyiniz, (diin-

yadan) faydalaniniz biraz! Gercek §u

ki, sizlcr suglusunuz!

47. O gun, (hakikatleri) yalan sayan-

lann vay haline!

48. Onlar, kendilerine: «AIIah'in hu-

zurunda egilin!» denildigi vakit egil-

mczlcr.

49. O giin, (hakikatleri) yalan sayan-

lann vay halinc!

50. Onlar artik bundan (Kur'an'dan)

sonra hangi sozc inanacaklar?
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(78)

YETMi§SEKIZiNCi SURE
en-NEBE'

Mcartc'den sonra inmi$lir; ilk Mckki sOrder

-

den olup 40 ayeitir. «Ncbc'» haber demckiir.

Kiyamei habcrlcrini ihtiva ctligi \<;m bu ad veril-

mi$iir.

BismillShirTahmaniiTahrm

1. Birbirlcrinc neyi soruyorlar?

2, 3. (Inamp inanmamakta) aynliga

du§liiklcri biiyiik habcri mi?

4. Hayir! Anlayacaklar!

5. Yinc hayir! Onlar anlayacaklar!

6, 7. Biz, yeryiiziinii bir d6§ck, dagla-

n da birer kazik yapmadik mi?

8. Sizi sifter ciftcr yaraitik.

9. Uykunuzu bir dinlcnme kildik.

10. Geceyi birdrtu yaplik.

11. Gunduzii de Qali§ip kazanma za-

m am yaplik.

12. Ustiiniizdc ycdi kat saglam g6gii

bina euik.

\Z. (Orada) alev alcv yanan bir kan-

dil yarattik.

14. 15, 16. Size tohumlar, bitkiler;

(agaglari) sarma§ dola§ olmu§ baglar

ve bah^clcr ycti§tirmck igin iistiiste yi-

giltp siki§an buluilardan §anl sanl akan
sular indirdik.

17. §iiphesiz hiikiim giinii vakit ola-

rak belirlenmi§iir.

18. SuYa iiflcndigi gun, boluk btfliik

Allah'a gelirsiniz;

19. GokytfzU agihr ve orada pek gok
kapilar olu§ur,

20. Daglar yurutulur, serap haline ge-

lir.

21. 22. §uphesiz, azgmlann bannagi
olacak cehennem pusuda bcklcmcktc-
dir.

23, 24, 25, 26. (Azginlar) orada cag-

lar boyu kahrlar, orada bir serinlik ya da
(susuzluk gideren) bir i^ccck tatmazlar,

ancak (diinyada yaptiklarina) uygun
kar^ihk olarak kaynar su ve irin ladar-

lar.

27. Cunkii onlar hesap guniinii (gele-

ceftini) ummazlardi.

28. Bizim Syeilerimizi yalanladikga

yalanlami§lardi.

29. Biz ise her §eyi bir kiiapta sayip

yazmi§izdir.

30. Tadin! Bundan sonra yalmzca
azabimzi artnracagiz.
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31. 32, 33, 34. §uphcsiz takv§ sahip-

leri icjn umulam bulduklan ycr, bahc.e-

ler, uziim baglan, gfcgtfsleri tomurcuk
gibi kabarmi§ ya§il kizlar, igki dolu
kaseler vardir.

35. Onlar orada ne bo§ bir lSkirdi nc

dc yalan isiiirler

36. Bunlar Rabbinin yeterli bir bagi$i,

miikSfatidir.

37. O, gfiklcrin, ycrin ve ikisi arasin-

da bulunanlann Rabbidir.O, rahmSn-
dir. O giin insanlar O'na karsj konu§-

maya yetkili dcgillerdir.

38. Ruh (Cebrail) ve melckler saf sal

olup durdugu giin, Rahman'in izin ver-

diklcrindcn basjcalan konusmazlar; ko-

nu§an da dogruyu sdyler.

39. I§le o, kcsin olarak gclccck giin-

diir. O halde dileyen Rabbine varan bir

yol lulsun.

40. Biz, yakin bir azap ilc sizi uyar-

dik. O giin ki§i onccdcn yaptiklanna ba-

kacak ve inkSrci kisj: «Keske toprak ol-

saydim!* diycccktir.

(79)

YETMi§DOKUZUNCU SURE
en-NAZI'AT

Ncbc' surcsinden soma Mckkc'dc inmi$tir; 46
aycliif

. Adini, «sdki)p (lkaranlaro yahut «(ekip

£ikaranlar»manasina gelen«nazial» kclimcsi-
ndcn alir. Ana fikirolarak kiyamcli konu cdimr.

Ccnab-i Allah, surenin ba$inda, kendilerini,

ilk bc$ aycile bcliriilcn gu^ vc mclckelerle donat-

ngi varliklara yemin elmekledir.

Bismiliahirrahmanirrahfm

1 , 2, 3, 4, 5. S6kiip c,ikaranlara, yava§-

ga gckcnlere, yiizdiik^e yiizenlere, ya-

n§tikga yan§anJara, is. duzenleyenlere

andolsun;

6, 7, 8, 9. Birinci (iflcmenin (kainati)

sarstijh, onu ikinci iiflemcnin lakip ctti-

gi giin, i§tc o giin yiirekler kaygidan oy-

nar, gflzler yorgun du§cr.

10, 11. «6ldukten sonra biz, (diinya-

daki) ilk halimizc mi donduriilccegiz,

(hem de) c,urumu$ kemikJer olduklan
sonra mi?» derlcr.

12. «0 zaman bu, ziyanli bir dOniis,

olur» dcdiler.

13. Bu d6nu§, sadcce bir scslenmcyc
bakar.

14. Birdenbire kendilerini mahscrdc
buluvcrirlcr.

15. (Habibim!) Sana Musa'nin habc-

ri gcldi mi?

16.Kuisal vSdi TuvS'da Rabbi ona
§dylc scslenmi§ti:
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17. Firavun'a git ! ^linku o gok azdi.

18, 19. Dc ki: Annmayi vc scni Rab-
bimin yoluna iletmemi isier misin?

BOylccc ondan korkarsin.

20. Ve ona en biiyiik mucizeyi goster-

di.

21 . (O ise) hemen yalanladi ve isyan

ctti.

22. Sonra (inkar i$in) olanca gabasini

gosiererek sirtini dondii.

23. Derhal (adamlanm) iopladi ve
(onlara) bagirdi:

24. Ben, sizin en yiice Rabbinizim!

dcdi.

25. Allah onu, (herkese ibret olarak)

diinya ve ahiret azabiyla cezalandirdi.

26. Elbette bunda, korkan kimsclcr
igin biiyiik bir ibrei vardir.

27. 28, 29. Sizi yaraimak mi daha
giig, yoksa gOkyuziinu yaratmak mi, ki

onu Allah bina erti, onu yiikseltip diize-

ne koydu. Geccsini karartti, giindiiziinii

agartu.

30, 31 , 32, 33. Ondan sonra da yerkii-

reyi dtfs,edi. Kcndiniz vc hayvanlanniz
igin bir faydalanma olmak iizere, yer-

den suyunu ve otJagini cikardi vc dagla-

n saglam bir §ekilde yerle§tirdi.

34, 35. 36. Her $eyi alt list eden o bii-

yiik felJiket geldigi vakil, insanin yapip

ettiklerini hatirlayacagi gtin ve gOrcnc
cchcnncm agik bir sekildc gbsterildigi

zaman;

37, 38, 39. Azana vc diinya hayatim
ahirete tercih edene, §uphesiz cehcn-
nem lek bannaktir.

40, 41. Rabbinin makammdan kor-

kan vc nefsini koiu arzulardan uzakla§-

tiran igin ise §iiphcsiz ccnnet ycganc ba-

nnaklir.

42. Sana kiyameii sorariar: Gelip gat-

masi ne zamandir? (derler.)

43. Sen onu ncrcdcn bilip bildirecek-

sin!

44. O'nun nihaf ilmi yalmz Rabbine
aittir.

45. Sen ancak ondan korkanlan uya-

nrsin.

46. Kiyamet giinunu gorduklerinde
(diinyada) sadece bir ak$am vakti ya da
kusluk zamam kadarkaldiklanni sanir-

lar.
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SEKSENINCI SURE
ABESE

Mekke'de inmijtir. 42 ayeitir. Adiru. «yuzunil
cksiitiw, yahut «buru$[urdu» anlamina gelen ilk

kehmesindcn alrm^lir.

Surenin inigiyle ilgflj olay kisaca sdyledir:

Rcsulullah bazi Kurcys, ilcri gclcnlcrine lslam'i

anlatirken ama bir muslilman olan Abdullah b
Ummii Mektum ondan kendisini aydinlatmasiru

islemis,, fakat muhalaplanni gUcendirmek isie-

mcycn Rcsulullah onunla ilgilenememi$, isra-

rindan dolayi biraz da yUztinu eks.iimi;, bu ytiz-

den surenin ba$indaki ayetlerle tenkil ve ikaz
edilmijtii.

BismiUShirrahm&nirrahim

1, 2, 3, 4. (Peygamber), SmSnm kcn-
disine gelmcsindcn oturii yuzunii cksit-

ti ve gcri dondii. (Resuliim'.Onun halini)

sana kirn bildirdi! Belki o temizlenecek,

yahut ogiit alacak da o ogiit ona fayda

verecek,

5, 6, 7. Kendini (sana) muhtac gor-

mcycne gclince, sen ona yoneliyorsun.

Oysa ki onun temizlcnip annmasmdan
sen sorumlu dcgilsin.

8, 9, 10. Fakat ko§arak ve (Atlah'tan)

korkarak sana gelenle de tlgilenmiyor-

sun.

11, 12, 13, 14, 15, 16. Hayir! §iiphc-

siz bunlar (ayetler), degerli ve giivenilir

kStiplerin elleriyle (yazilip) tcrtcmiz ki-

Iinmi.s, yuce makamlara kaldinlmis,

mukaddes sahifclcrdc (yazili) bir figiit-

liir, dileyen ondan (Kur'an'dan) ogiit

alir.

17. Kahrolasi insan! Ne ink§rcidir!

18. Allah onu ncden yaratti?

19. Birnutfeden (spermadan) yaratti

da ona sekil verdi.

20. Sonra ona yolu kolaylaslirdi.
(Ayei, <«Ana kamuidan c ikmayi fcolaylas.iir-

di.» veya «Hayir ve $er yolunu se^meyi kolaylas,-

lirdi« §cki!lcnnde anlasjlmi$lir.)

21. Sonra onun camni aldi ve kabre

soktu.

22. Sonra diledigi bir vakitte onu ye-

niden diriltir.

23. Hayir! (insan) Allah'in emretti-

gini yapmadi.
24. Insan, ycdiginc bir baksin!

25. 26. 27, 28, 29. 30, 31 , 32. §oyle ki:

Yagmurlar yagdtrdik. Sonra topragi

goz goz yardik da oradan ekinler. uziim

baglan, scbzclcr, zcytin vc hurma agac-

lan, iri ve sik agacli bahcclcr, mcyvclcr
ve cayirlar bitirdik. (Butiin bunlar) sizi

ve nayvanlannizi yararlandirmak icin-

dir.

33. Kulaklan sagireden o ses geldi-

ginde,

34, 35, 36. I§te o gun ki§i kardesin-

den, annesinden, babasindan, csjndcn
ve cocuklanndan kagar.

37. O giin, herkesin kendine yetip ar-

laciik bir derdi vardir.

38. 39. O giin bir takim yiizler parlak,

giilec ve sevinglidir.

40,41,42. Yine o gun birtakim yiizle-

ri de kederburumti§. huzunden kapkara
kcsilmi§tir. i§te bunlar kSfirlerdir, gii-

nahkarlardir.
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(81)

SEKSENBIRINCI SURE
et-TEKVIR

Mckkc'dc inmi$tir, 29 ayellir. Surenin ba$m-

da gune$in durlilmcsindcn stiz edilmi; ve adini

da buradan almi^tir. Suicnin w/ dizismde. ihiiva

ctugi konuya ili$kin anlamlari yankilandtran vc

gii^lendiren mukcmmcl bir musiJa. laklit edile-

mcz bir ahenk vardir.

BismiUahirrahmSnirraMm

1. Giinc§ katlamp duruldugunde.

2. Yildizlar (karanp) dokuldugiin-

de,

3. Daglar (sallamp) yuriiluldugun-

de,

4. Gebe dcvclcr sahvcrildiginde,

5. Vah§t hayvanlar loplanip bir araya

gctirildiginde,

6. Denizlcrkaynatildiginda,

7. Ruhlar (hedenlerle) birle§tirildi-

ginde,

8. 9. Diri diri topraga gomiilcn kiza,

hangi gtinah scbcbiylc ttldiinildugu so-

ruldugunda,

10. (Amellerin yazili oldugu) dcfter-

ler ac.ildiginda,

11. Gtikyu/.u siynlip alindiginda,

12, 13. Cehennem tuiu§iuruldugunda

ve cennet yaklasunldiginda,

14. Ki§i neler getirdigini ogrenmis.

olacaktir.

15, 16. Hayir! Akip giden, bir kaybo-

lup bir etrafi aydmlaian yildizlara an-

dolsun,

17. Kararmaya yiiz tuttugunda gece-

ye andolsun,

18. Agarmaya ba§ladiginda sabaha
andolsun ki,

19. 20. O (Kur'an), suphcsiz dcgcrli,

guclii ve Ar§'in sahibi (AUah'in) katin-

da itibarh bir elginin (Cebrail'in) geiir-

digi sflzdiir.

21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. O
orada sayilan, guvenilcnY&f> elgi) dir.

Arkadasjniz (Muhammed) de mecnun
dcgildir. Andolsun ki, onu (Cebrait'i)

apacik ufukta gormu§lur. O, gaybin bil-

gilerini (sizden) csirgcmcz. O Unetlen-

mi§ scytanm sozii de degildir. Hal boyle

iken nereye gidiyorsunuz? O, hcrkes

icin, sizden dogru yolda gitmek isteyen-

ler icin birfigiirtiir. Alemlerin Rabbi Al-

lah ditcmcdikge siz dileyemezsiniz.

(Ayelteki «<gayb»dan kasdcdilcn mana, duyu
organlanyla idrak edilemeyen ve fakai inanil-

ma5i gereken iman esaslarini i^inc abnakudu.
Allah ResulUnun onlar hakkinda cimri davran-

madigi. yani hcrhangi bir jeyi gizlemedigi a^ik-

lanmi$ur.)
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(82)

SEKSENIKINCI SURE
el-lNFITAR

Nazial surcsinden soma Mekke'de inmijiir,

19 ayetlir. Manasi yarilmaklir. Gogiin yarilma-

sindan sbz ederck basladigi 19m bu adi almi§lir.

Konusu ahirei alemidir.

BismiUShirrahm Snirrahun
1, 2, 3, 4, 5. GGkyuzii yanldigi, yil-

dizlar dOkuldugii, denizler birbirine ka-

tildigi, kabirlcrin igindckilcr di§an gi-

kanldigi zaman, insanoglu (yapip) gtfn-

derdiklerini ve (yapamayip) geridc bi-

raktikJanni bir bir anlar.

6, 7, 8. Ey insan! Scni yaratip scni

diizgiin ve dcngcli kilan, scni istedigi

bir sekildc birlestiren, ihsani bol Rabbi-

ne kar§i seni aldatan nedir?

9. 10. 11, 12. Hayir! Billim bunlara

ra|men siz yinc dc dini yalanliyorsu-

nuz. §unu iyi bilin ki uzerinizdc bckgi-

Icr, dcgcrli yazicilar vardir, onlar, yap-

makta oldukJannizi bilirlcr.

13, 14. 15, 16. iyilcrmuhakkak ccn-

ncttc, k6tiilcr dc cchcnncmdcdiricr. Cc-
za gtiniinde oraya girerler. Onlar (k&fir-

ler) oradan bir daha da aynimazlar.

17, 18, 19. Ceza giinii nedir bilir mi-
sin? Ncdir acaba o ccza giinii? O gun
hicbir kimsc baskasi igin bir sey yapa-

maz. O giin is. Allah'a kaJmi§lir.

(Son ciimleyi «0 giin emir AHah'indir. Yalmz
Allah emreder* $eklinde tercume etmek de
mUmkundUr.)

(83)

SEKSENUCUNCU SURE
el-MUTAFF/FiN

Mekke'de inmi§tir. 36 Syettir. Olcti ve lartila-

nnda hile yapanlan koiulcycrck ba^ladigi icin bu
adi almi;lir.

B i sm i 11Sh irrahm Snirrahfm

1, 2, 3. insanlardan alirken Olciip tan-

tiklannda tarn, onlara vcrmek igin Olgiip

larttikiannda isc noksanyapan hilekar-

lara yaziklar olsun!

4, 5, 6. Onlar du§unmezler mi ki, bu-

yuk bir giindc (hesap vermek igin) diril-

tilcccklcr! Oylc bir giin ki, insanlar o
giinde Slemlerin Rabbinin huzurunda
divan duracaktardir.

(Ibn Omcr bu surcyi okurken alunci ayele ge-

lince hungur htingUr aglami$tu\ Bir bedevl de
Abdullah b, Mervan'a «Allah'in. olco ve tartida

hileye sapanlar hakkinda ne soyled igin i bildigin

halde muslilmanlaiin mahni bl^usuz, iartisi/. ve
zahmeuiz almakia devam ediyorsun!» dcrni;-

lir.)
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7. Dogrusu giinahkSrlann yazisi, mu-
hakkak Sicctn'de olmaktir.

8. Siccfn ncdir, bilir misin?

(Tcfsirlcrdc Siccin'c cejiili manalar verilmi§-

tir: a) Qak dai bir zindan, b) Cehcnncmde bir lcu-

yu, c) Kafirlerin amcllerinin yazildigi kitap. d)

Vcya insanlarla cinlcrin amcllerinin kaydcdildi-

gi defter.)

9. (O gunahkdrlann yazisi) Amelle-

rin sayilip yazildigi bir kitaptir.

10. O gun vay haline yalancilann!

11. Ki onlar, ceza gunurni yalan sa-

yarlar.

12. Onu ancak hiikumleri cjgneyen

ve giinaha dalan kimseler yalanlar.

13. Boyle birine Syetierimiz okunun-

ca «Eskilcrin masallan -> ricrdi

14. Hayir! Bilakis onlann isjemekic

olduklan (kotiilUkler) kalplerini kirlet-

mi§lir.

15. Hayir! Onlar §iiphesiz o gun Rab-
lerinden (O'nu gormekten) mahrum
kalmi§lardir.

(MUfcssirlerin (ogu ve Ehl-i Silnnet kelam
alimleri bu ayeii. ahirette muminlerin AHah'i gfi-

receklerine delil saymi$lardir.)

16. Sonra onlar cchenneme girerler.

17. Sonra onlara: «i§te yalanlami; ol-

dugunuz (cehennem) budur» dcnilir.

18. Hayir! Andolsun iyilerin kitabi II-

liyyQn'dadir.

19. Illiyyfln nedir, bilir misin?

20. (O Hliyyiin'daki kitap) icinde

amcllcr kaydcdilmi§ bir kitaptir.

21. O kitabi, Allah'a yakin olanlargo-

riir.

22. iyiler kesinkes cennettedir.

23. Onlar orada koltuklar uzerindc et-

rafa bakarlar.

24. Onlann yiiziinde nimetlerin sc-

vincini gttrursiin.

25. Kendilerine muhurlii hSlis bir icki

sunulur.

26. Onun ifiminin sonunda misk ko-

kusu vardir. i§ie yan§anlar ancak onda

yanssinlar.

27. Kan$imi TesnmVdendir.

28. (O Tesntm Allah'a) Yakin olanla-

nn iccceklcri bir kaynaknr.

29. §uphesiz gUnahkarlar, (diinyada)

iman edenlere giilerlerdi.

30. Onlarla kar§ila§tiklannda ka$ goz
harcketiylc alay cdcrlerdi.

31. Ailelerine dondiiklerinde, (alay-

larindan dolayi) keyiflenerek ddner-

lerdi.

32. Muminleri gordiiklerinde: «§iip-

hesiz bunlar sapitmi§» derlerdi.

33. Halbuki onlar, muminleri denct-

leyici olarak gOnderilmediler.
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34. iste o gtin (ahirette) de iman
cdenlcr kalirlcre giilerler.

35. Koltuklar uzcrindc ctrafa bakar-

lar.

36. KaTirler, yapuklannin cezasini

buldularmi! (Elbetie buldular.)

(84)

SEKSENDORDUNCU SURE
el-iN$iKAK

Infilar sOiestnden sonra Mckkc'dc inmi$tir,

25 ayettir. Gogun yanlmasindan so/, ettigi ii^in bu

adi almi;tir.

Bism iUShirrahm anirrahfm

1, 2. Gok yanldigi, Rabbinc kulak vc-

rip boyun egecck hale gctirildigi za-

man,
3, 4, 5. Yer diimdiiz cdildigi, icinde

bulunanlan aup bosaldigi ve Rabbini

dinleyip O'na hakkjyla itaaia mccbur ki-

Iindigi vakit (insanoglu yaptiklari He
kar§ila$ir).

6. Ey insan! §uphe yok ki sen Rabbi-

nc kanji c,aba iisliine gaba gostcrmekte-

sin; sonunda O'na varacaksin.

7. Kimin kitabi sagindan verilirse,

8. Kolay bir hcsapla hesaba cekile-

cek;

9. Ve scvingli olarak ailesine donc-

ccktir.

10. 11, 12, 13. Kimin dc kitabi arka-

sindan verilirse, derhal yok olmayi iste-

yecek; alevli atcse girecek. Zira o,

(dunyada) ailesi icinde (mal-miilk se-

bebiyle) simarmisU.
(Bu ayetlcrde. dunyada zengin olup etrafma

yardim etmeyen. egoisi olarak ya$ayan. zengin-

hgi kendisi i$in bir imtiya/. sayarak fakirlcri,

yoksullan hi$ du$unmeyen kimsclcrin ahircitcki

acikli hali sergilenmckicdir. Bu ayeiien gerekli

ibret dersini almayanlai, dllimle kendilehni aza-

bin ve alexin icinde hulacaktardu. Halbutd onlar

zcnginlik ve refah halinin devam edecegini. ye-

niden dirildiklcri lakdirde dunyadaki dunimlan-

na gore dirileceklcrini saniyorlardi. Sonu9 um-
duklan gibi olmayacaklir.)

14. O hicbir zaman Rabbinc donmc-
yecegini sandi.

15. Oysa gcrccktcn Rabbi onu gorii-

yordu.

16. 17, 18, 19. Hayir! §afaga. geceyc

ve onda basan karanliga, dolunay olmu§
aya yemin ederim ki, halden hale geccr-

siniz.

20. Boylcyken onlar acaba neden

iman elmezler?

21. Onlar kendilerine Kur'an oku-

nunca sccde de etmezler?

(Mcaldc gc^cn «secdc etmezler- ifadesi $u $e-

killcrde a^iklanmi^tir: I . Saygi gdslermczlcr; 2.

Hz. Pcygamber ve muminler, secde iyeti okun-

dugunda secdeye kapandiklan halde onlar diki-

lipdururlar; 3. Namaz kilmazlar.)

22. Aksinc, kaTirler yalanhyoriar.

23. Halbuki Allah onlann gizlcdigi

scylcri gok iyi bilir.

24. (Resulum!) OrUara aci azabi mtij-

delc!
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25. Iman edip sSlih amel isjcycnlcr

ba§kadir; onlar i^in arkasi kesilmeyen

birmfikSfat vardir.

(85)

SEKSENBE§INCi SURE
el-BURUC

5ems suresinden sonra Mekke'de inmisUr, 22
aveiiir. *BUruc», burc kelimesinin coguludur.

Suiede bur;lm olan gdkyUzUne, kiyamet gttnU-

nevco gtinc uniklik edeeek olanlarla yine o gUn
mu$ahede edilccek olaylara yemin edildiklen

sonra Ycmen'de ge^mi; bir olaya lemas edtlir:

Yahudi Zunuvas vc adamlan, yahudiligi kabul

eimeyen Necrari hirisliyanlanni, Hendek icinde

yakilmi$ bir atese alarak yakarlar vc yanmakta
olan insanlan seyrederler. Bu sekilde iskence ile

yakthpdldUriUen kimseler inan?lan ugrunda 61-

mUsJerdir.

BismiliahirTahmSnirrahini

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burglara sahip gok-
yiiziine, gelecegi bildirilmis, olan gtinc,

(o giinde) tanikhk edene ve edilene an-

dolsun ki, aie$le dolu hendege atilanlar

(yakilarak) rjlduriildii. Onlar (yakan-
lar) da ba§lanna oturmu$lar, mUminle-
re yapmakia olduklan i§kenceyi seyrc-

diyorlardi.

8, 9. Onlardan, sirf. gflklerin ve ycrin

miilkii kendisinc ait olan, azfz ve hamfd
olan Allah'a irnan cttiklcri igin iniikam

aldilar. Oysa ki Allah her §eyi gOriir.

10. §iiphesiz inanmis, erkeklcrle

inanmis, kadinlara i§kcncc edip sonra

tcvbc dc ctmcyenlerc cehennem azabi

ve (orada) yanma cczasi vardir.

I I . iman edip salih ameUer isteyenle-

rc isc, zemininden irmaklar akan cen-

neller vardir. i§te biiyiik kurtulus. bu-

dur.

12. §Uphesiz Rabbinin yakalamasi

cok sjddctlidir.

13. Bilin ki O, (kdinat yokken) ilk

olarak yaratan, (olumden sonra tekrar

hayan) geri getirendir.

14. O, cok bagisjayan ve cok seven-

dir.

15. §crcfli Ar§'in sahibidir.

16. Dilcdigi seyleri muilaka yapan-
dir.

17, 18. Ordulann, Firavun ve Sc-

mud'un (ugradiklart fetdketin) haberi

sana geldi mi?

19. Dogrusu inkSrcilar (gergegi) ya-

lanlayip dururlar.

20. Allah onlan arkalanndan kusal-

misnr.

21. 22. Hakikaite o (yalanladiklari,

ash) levh-i mahfuzda bulunan §erefli

Kur'an'dir.

(«Ordularin haberi»nden maksai, onceki mil-

leilere gelen peygamberlcTe kar$i sava^anlarin

feci bir $ekilde yenilmeleridir. Bu haberleri

Araplar biliyorlardi. Buna ragmen aralarindan

gondcrilen bir pcygambcre kar$i savas,(ilar. On-
larin sonu ne isc bunlann da sonu odur.)
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(86)

SEKSENALTINCI SURE
et-TARJK

Bclcd suresindcn sonra Mckkc'de inmi$iir, 17

ayettir. Adiru, 1 . ayetie geeen *iank» kelimesin-

den aln\ Tank, geccleyin gelen, $tddcllice vuran.

kapi calan demekiir. Surede gecen lank ise gece

fazla 151k sacan yildiza denir ki, bu, sabah yildizi-

dir, Mecazi olarak da UnlU kisjyc denir. Bii cdcbi
sanat olarak cahiliye devri geceyc. o devirdc ge-

len 11/ Pcygambcr de geceyi aydinlaian ve saba-

hi mujdeleyen sabah yildizina benzetilmis. olabi-

lir.

BismillShirrahmanirTahim

1, 2, 3, 4. GOkyiizune ve iSnka (sa-

bah yildizina ) yemin edcrim. TSnkin
nc oldugunu nereden bileceksin? (O,

karanligi) delen yildizdir. Hie kimse
yoktur ki Uzerinde bir koruyucu, bir de-

netleyici bulunmasm.

5, 6, 7, 8. insan neden yaratildigina

bir baksin! Alilan bir Sudan yaratildi.

(Osu) sirt ile gogiis kafesi arasindan c,i-

kar. Isle Allah (baslangigta bu sekilde

yaramgt) insani tekrar yaraimaya da
kadirdir.

9, 10. Gizlenenlerin ortaya dokuldii-

gii giinde insan icjn ne bir gug nc de bir

yardimci vardir.

11, 12. 13, 14, 15. 16, 17. Doniis. sahi-

bi olan (yagmur yagdiran) g6ge, (ne-

bat ile) yanlan yerc yemin ederim ki

Kur'an, (hak ile bdtili) ayiran bir sflz-

dur O, asla bir >aka dcgildir. Onlar bir

tuzak kurarlar, ben de bir cuzak kuranm.

KSfirlere muhlei ver, onlan biraz kendi

hallcrinc birak (pekyakinda destegimiz

sana gelecek).

(87)

SEKSENYEDiNCi SURE
el-

A

1

LA
Allah m <«Yiice» anlammdaki adiyla basjadi-

gi if in «el-A'la» denilen bu sure 19 ayei olup,

Mckkc'de incn ilk surclcrdcndir. Ccnab-i Allah
bu surede kainatin esrarim, olu^unu, isjeyi^ini

dzlu bir anlatunla ifade etmi^iir.

BismiliahirrahmanirrahTm

1, 2, 3, 4, 5. Yaratip diizene koyan,
lakdir cdip yol gosteren, (topraktan)

yesH otu gikanp sonra da onu kapkara
bir sel artigma ccvircn yiicc Rabbinin

adim lesbih (ve takdis) et.

6, 7. Sana (Kur'an'i) okuiacagiz; ar-

11k Allah'in dilcdigi hariij, sen hit; unul-

mayacaksin. §uphesiz Allah, agigi ve
gizleneni bilir.

8, 9. Scni cn kolaya muvaffak kilaca-

giz. O halde eger ogiit fayda verirse

ogiit ver.

10, 11, 12, 13. (Allah'tan) korkan
dguttcn yararlanacak. En buyiik ale§e

girecek olan kotii kimse ise dgutlen ka-

cinir. Sonra 0, ate§te ne oliir ne de ya-

§ar.
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14, 15. Tcmizlencn, Rabbinin adini

amp O'na kulluk eden kimse ku§kusuz
kuriulusa enrnstir

16, 17. Fakat siz (ey insanlarf) ahirei

daha hayirh ve daha devamh nldugu

halde diinya hayatim tercih ediyorsu-

nuz.

18, 19. §uphesiz bu (anlatilanlar),

onceki kitaplarda, Ibrahim ve Musa'run

kitaplannda da vardir.

(88)

SEKSENSEKIZiNCi SURE
el-GA$lYE

Adiru, ilk ayette gecen ve her $cyi saran, kap-

layan, deh^eti her seye ula$an kiyamel gunu anla-

mina gelen «el-ga$iye» kelimcstnden alir. Ilk ge-

len surelerden olup. Zariyai suresinden soma
Mekke'dc inmi^iir. Bu surede kiyamet ve ahirete

ait haherler vardir. Aynca Allah'm varbgini anla-

maya yardim edecek bazi kevni deliller scrdcdil-

mi$tir. Hayalin bir plan ve program icinde akip

giltigi. bu akijin sonunda Allah' a vanlacagi ve

O'nun kaiinda hesapverilecegianlalilir.26ayeitir.

Bismiliahirrahmani rrahfrn

1. (Res&liim!) Dehseti her scyi kapla-

yan kiyametin habcri sana geldi mi?

2, 3, 4, 5, 6, 7. O gun bir lakim yiizlcr

zelildir, durmadan calis,ir, (fakat bofu-

na) yorulur, kizgm ate§e girer. Onlara

kaynar su pinanndan igirilir. Onlar igin

kuru dikenden baska yemek yoktur, o

ise ne tester ne dc aghgi giderir.

8, 9, 10, 1 1 . 0 giin bir takim yiizler de

vardir ki, mutludurlar, (diinyadaki) ga-

balanndan ho§nuiolmu§Iardir, yiicebir

ccnncttcdirler. Orada bos. bir soz i§it-

mezler.

12, 13, 14, 15. 16. Orada (cennette)

devamh akan bir pmar, orada yukscltil-

mi§ tahtlar, konulmus. kadehler, sira sira

dizilmis. yastiklar, serilmi§ halilar var-

dir.

BV
•ft

s

2

17, 18, 19, 20. (Insanlar) devenin na-

sil yarauldigina, gogiin nasil yiikseltil-

digine. daglann nasil dikildigine. yer-

yuzunun nasil yayildigina birbakmaz-

lar mi?

21, 22, 23. 24, 25. 26. O halde (Resu-

liim), ogiit ver. f^Unkii sen ancak Ogiit

vericisin. Onlann iizerindc bir zorba de-

gilsin. Ancak yiiz gevirip inkfir edene

gelincc, istc Oylcsini Allah en biiyuk

azap ile cezalandinr. §iiphesiz onlann

dfinusu sadece bizedir, Sonra onlann

sorguya gekilmesi dc sadece bize aii-

lir.
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SEKSENDOKUZUNCU SURE
el-FECR

Fecr, tan yerinin agarmasi ve $afak manasina

gclir. Fecr suresi. Leyl suresinden soma Mek-
ke'de inmisiir. 30 ayettir. Bu suredc eski kavim-

lere ail kissalar hatirlaulir. Insanoglunun kdtUlii-

ge ybnelmekte oldugu belirtilerck bunun kfltU

sonucu, dtlnya hayaundan sonraki hayal ve ora-

daki durum Iai kisaca anlatilir.

BismiUaJiirrahmanirTahfm

1, 2, 3. 4, 5. Fecre, on geceye (hacctn

on gecesine), giftc ve teke, (her$eyi ka-

ranligt) ile OrttUgii an geceye yemin
ederim ki, bunlarda akil sahibi ic,in el-

beitc bircr yemin (degeri) vardir.

(Her guntin fecri, Zilhicce'nin on gecesi. miis-

bci vc menfi kuiup diye bilincn c^ftlcrden olus.an

varlik alcmi, bunlari yaratan ve lek olan Allah,

her $eyi ortup yok gibi kilan gecc karanJuji yemi-
ne konu edilmis,, soma da bunlann ycmuic deger
seyler oldugu vurgulanmi$iu\)

6, 7, 8, 9. 10. 11, 12, 13, 14. Gormedin
mi, Rabbin ne yapu Ad kavmine; dirck-

lcri (yuksek binalan) olan, Ulkelerde

benzeri yaraiilmamis, Irem sehrine, o
vadide kayalan yontan Scmud kavmi-

ne, kaziklar (qadirlar, ordular) sahibi

Firavun'a! Ki onlann hepsi ulkclcrinde

azginlik euiler. Oralarda kGiiiliigii 90-

galttilar. Bu yiizden Rabbin onlann us-

liinc azap kamgisi yagdirdi. Qiinkii Rab-
bin (her an) gtfzetlemededir.

(Ba/.i mufessiriere gore Firavun. yere don ka*

zik c.ikiiru. iskence edecegi kimseleh cllcrinden

vc ayaklanndan bu kaziklara baglaiir. o sekilde

igkence cdermi$. Onun i^in kendisine NZQl-
evud= kaziklar sahibi* denilmi^ur.)

15. Fakat insan, Rabbi kendisini imii-

han edip de ikramda bulundugunda vc

bol nimet verdiginde «Rabbim bana ik-

ram etti» dcr.

16. Onu imtihan edip nzkim daralm-
ginda ise «Rabbim beni oncmscmedi»
der.

17, 18, 19, 20. Hayir! Dogrusu siz ye-

lime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yc-

dirmeye birbirinizi te§vik etmiyorsu-
nuz. Haram hclSI demcden mirasi yi-

yorsunuz. Mali asm bigimde seviyorsu-

nuz.

(Cahiliye devrinde Araplar. miiasian kadinla-

ra. cocuklara ve yeiimlere pay vermezlerdi.)

21 , 22. Ama ycryiizii pan;a parga do-

kuldugii. Rabbin geldigi ve mcleklcr

saf saf dizildigi zaman(her §ey ortaya

cikacaktir).
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23. O gun cehennem getirilir, insan

yapliklanni birer birer haurlar. Fakat bu
hatirlamanin nc faydasi var!

24. (tfte o zaman insan:) «Ke§ke bu
hayaum icm bir §eyler yapip gondcr-

seydim!* der.

25. Amk o gun, Allah'in cdcccgi aza-

bi kimse edcmcz.

26. O'nun vuracagi bagi kimse vura-

maz,

27. 28, 29, 30. Ey huzura kavusmu§
insan! Sen O'ndan ho§nut, O da senden

ho§nut olarak Rabbinc don. (Seckin)

kullanm arasina kaiil ve cennetimc

gir!

(90)

DOKSANINCI SORE
el-BELED

Mckke'de Kaf suresinden soma inmis.lir, 20

ayctUr. Adiru. ilk ayeue ge^en, Mckkc'yi anlaian

vc «$chir» anlamina gelen wbeled* kelimcsindcn

almakiadir.

Bu surede insanin yaiauhsmdan, onun ba/.i

davram$larindan, insana verilen UslUn vasiflai-

dan. o v as i flan iyiye kullanmayanin kdiu akibe-

linden. iyiyc kullananlann da muilu gelccckle-

rinden sd7. edilir.

Bism i II a^iirrahm SnirrahTm

1, 2, 3, 4. Bu beldcyc -ki sen bu belde-

desin-, babaya ve ondan meydana gelen

gocuga yemin cderim ki biz, insani

(yuzyiize gelecegi nice) zorluklar igin-

de yarattik.

5. insan, hie kimscnin kendisine giic

yctiremeyecegini mi saniyor?

6. «Pck 90k mal harcadim* diyor.

7. Kimse onu gOrmedi mi saniyor?

8, 9, 10. Biz ona iki goz, bir dil ve iki

dudak vermedik mi? Ona iki yolu (dog-

ru ve egriyi) gostermedik mi?

11, 12, 13, 14, 15, 16. Fakat o, sarp

yokusjj a§amadi. O sarp yoku§ nedir bi-

lir misin? Kole Szat eimck veya aclik

gunundc yakiru olan bir yetimi veya ac-

391k bir yoksulu doyurmakur.

17. 18. Sonra iman edenlerden, bir-

birlerine sabn tavsiye edenlerden ve

birbirlerine acimayi Ggiitleyenlerden

olmaktir. I§ie bunlar sagdakilcrdir.

(Kur'an'da gcfcn «sagdakiler» ve «>soldaki-

ler» labirlerinin arilami icui Vakia sires 1, 8. 9, 16.

ayeilcrin a?dclamasina bakuiiz.)
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19, 20. Ayederimizi inkSr edenler ise

i§te onlar soldakilcrdir. Cezalan. kapi-

lan iizerlerine simsiki. kapatilmi§ bir

ate§tir.

(91)

DOKSANBIRINCI SURE
e§-$EMS

Kadir suresinden soma Mckkc'dc inmi§tir, 15
ayetiir. Adini. surcnin ilk kelimesi olan ve «gu-
ne$» anlamina gelen «^ems»len ahr. Bu suredc
insariui yaratilisinda var olan iki ozellik ele ah-
nir: lyilik ve kotiiluk. insan karaklerinde iyi ol-

mak da kolU olmak da kabiliyci olarak vardir.

B ism i 11Sh irrahm anirrah im
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giinc§c ve

ku§Iuk vakiindeki aydinhgina, gune§i
takip ettigindc aya, onu aciga cikarai-

ginda gundtizc, onu flrttugiinde geceyc,
gokyuziine ve onu bina edene, yere ve
onu yapip d6§cycnc, nefse ve ona birta-

kim kabiliyetler verip de iyilik vc kOtii-

luklerini ilham edene yemin ederim ki,

nefsini kotuluklcrdcn anndiran kurtu-

lu$a crmi§, onu kOtulukJere gOmcn dc
ziyan etmi$tir.

11. 12, 13, 14. 15. SemGd kavmi az-

ginligi yiiziinden (Allah'in cigisini) ya-

lanladi. Onlann en bcdbahti (deveyi
kesmek igin) atildiginda, Allah'm
Resulii onlara: «Allah'in devesine ve
onun su hakkina dokunmayinU dedi.

Ama onlar, onu yalanladilar ve deveyi
kcstilcr. Bunun uzerine Rableri giinah-

lan scbcbiyle onlara buyuk bir fclflket

gonderdi de hepsini helSk etti. (Allah,

bu $ekilde azap etmenin) Skibetinden
korkacak degil ya!

(Allah Semud kavmine Salih Pcygamber'i
edndermi;ti. Kcndisinden mucize istediler. Al-
lah ona gayct gUzel di$i bir deve gonderdi. Bu dc-
venin otlaxlarda scrbcsice dola^masi. belli bir

gUnde sulanmasi. deveye kimscnin kotiiluk et-

memesi cmredildi. Kudar b. Salif adinda birisi,

Hz. Salih'i yalanladi. Sorua deveyi kesiiler. Al-
lah, on 1arm mernleketlerini bas.lanna yiku ve on-
lari hclak eiti. Onlardan kalan harabclcr hala
mcvcullur .)

(92)

DOKSANIKINCi SURE
el-LEYL

Geceyc yeminle basjadigi icin «LcyW dcnil-

mi;tir, Mekke'dc inmi$lir. 21 ayeiur. Bu surede
insanoglunun iki zil davranifindan. cOmertlik ve
cimrilikten bahsedilir. Imanli olmakla comerl-
lik. imansizhkla cimhlik arastndaki ili$kiye dik-

kal cekilir.

B i sm iU Shirrahman irrahim
1 , 2, 3, 4. (Karanligi He etrafi) buru-

yiip Oruiigu zaman geceye, agihp agar-

digi vakil giindiize, erkegi vc di§iyi ya-

ratana yemin ederim ki i$leriniz ba§ka
ba§kadir.

5, 6, 7. Aruk kim verir vc sakirursa, en
giizeli de tasdik ederse, biz de onu en
kolaya hazirlanz (onda ba$anli kila-

rn).

8. 9, 10, 11. Kim cimrilik eder, kendi-

ni miistagni sayar, en giizeli de yalanlar-

sa, biz dc onu en zora hazirlanz. Du§tii-

gii zaman da mail kendisine hie fayda
vcrmcz.
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12, 13. Dogru yolu gOstermek bize

aitlir. §iiphcsiz ahiret de dunya da bi-

zimdir.

14. (Ey insanlarf) Alev alev yanan
bir ate§le sizi uyardim.

15, 16. O aie§e, ancak yalanlayip yiiz

c,eviren kOtiiler girer.

17, 18. Temizlenmck flzere malini

hayra vercn iyiler ondan (ate§ten) uzak
tutulur.

19, 20, 21. Yiice Rabbinin nzasini is-

temekten ba§ka onun nezdinde hicbir

kimseyc ait §ukranla kar§ilanacak bir

nimet yoktur. Ve o (buna kavu$arak)
ho§nul olacaktir.

(93)

DOKSANUCUNCU SURE
ed-DUHA

Duha. ku$luk vakli demekiir. Sure, admi ilk

aycltc ge^en bu kelimeden alir. Fecr suresindcn

sonro Meklee'de inmi;lir, 1 1 ayeiiir.

Surede ahir zaman Pcygamberinin hususiyei-

tenndcn bin yani yetim olus,u ele alirui ve kendisi

(eselli cdilir.

BismiUaJiirrahmanirrahim

I, 2,3. Ku$luk vaktine ve siikuna er-

diginde geceye yemin cdcrim ki Rabbin
seni birakmadi ve sana danlmadi.

(Bir ara vahyin gcli$i gecikii. Mus,rikler:

«Rabbi onu terkciti. ona darildi* dediler. Bu ko-
nu§malar ve sata§ma)ar Efcndimize agir geliyor-

du. I$te bu husus ayetlerle izah edildi.)

4. Gcrgcktcn senin icjn ahiret diinya-

dan daha hayirhdir.

5. Pck yakmda Rabbin sana verecck

de ho§nut olacaksm.

6. O, seni yetim bulup banndirmadi
mi?

7. §a§irmi§ bulup da yol gOstermcdi
mi?

8. Seni fakir bulup zengin eLmcdi
mi?

9. Oyleyse yelimi sakin ezme.

10. El agip isteyeni de sakin azarla-

ma.

I I. Ve Rabbinin nimctini minnet ve
§ukranla an.

(94)

DOKSANDORDUNCU SURE
el-/N$iRAH

wln^irah* acilmak. genisjemck, sevinmck
manalanna gelir. Duha suresindcn soma Mek-
ke'de inmi$iir, 8 ayettir. Bu surede Peygamberi-
mizin. cocuklugunda risalcle hazirlamak ilzere

kalbinin acilip anulmasindan s6z edilmektedir.

Aynca, onun geurdigi dindeki kolayliklara dik-

kal ^ckilcrek Allah'a jukreimeye te$vik cdil-

mektedir. Surenin digcr adi da"Serh"dir.

B ism illShirrahm anirrahim

1. Biz senin gOgsunii ac.ip gcni§lct-

medik mi?

2, 3. Belini biiken yukiinii senden alip

aunadik mi?
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4. Senin s,aniru vc iinunu yiicelimedik

mi?
5, 6. Elbctte zorlu|un yamnda birko-

laylik vardir. Gcrcekten, zorlukla bera-

ber bir koiaylik daha vardir.

7, 8. Bo§ kaldin mi hemen baska isc

koyul ve yalniz Rabbinc yoncl.

DOKSANBE§INCI SURE
et-TIN

_ «TIn». dag adi veya incir dernekiir. Btiriic

suresinden sonra Mcklce'de inmi^Ur. 8 ayeitir.

BismiUdhirrahmaiiirrahfm

1 , 2, 3, 4, 5. incire, zeytine, Sina dagi-

na ve su emtn beldeye yemin ederim ki,

biz insani en giizel bigimde yarattik.

Sonra onu a§agilann asagisina indir-

dik.

(Allah Teal a insani ruh ve beden kabiliyelleri

bakimindan canlilarin cn mukemmeli kilmistir.

Surcdc «cn gUzcl bicimdc yarattik» ifadcsi bu
hususu belirtmektedir. Insan serbest iradcsi ile

ya bukabiliyederini eiizel kullanarak «kamil in-

san* olacak. yahul da aksi yonu lutarak suurlu

vaihklarin ve canldann en a^agi mertebesinde
yer alacaktir.)

6. Fakat iman edip sSlih amel isjeyen-

ler icin eksilmeyen devamh bir ecir var-

dir.

7. Artik bundan sonra. ceza giinii ko-

nusunda seni kirn yalanlayabilir?

8. Allah, hiikiim verenlerin en ustiinii

degil midir?

(96)

DOKSANALTINCI SURE
et-ALAK

Alak, insanin yaraiih; safhalanndan olan a$i-

] annus, yumuruyi ifade eder. Bu sureye «Ikra'
suresi» de derm. Mekke'de inrmsiir; 19 ayetlir.

Ilk 5 ayeli, Kur'an'in ilk inen ayeileridir.

Bu surede okumamn, flgrenmenin UstUnlugil.

insintn yarauhfi, kalemin dzclli£i, bunlarin in-

sana Alfah'in ihsani oldugu. insanin bunlan dil-

sUnmesi. Rabbine iuat eimest gerektifi. aksi hal-

de azabaducar olacagi anlaiilir.

Bismiliahirrahmanirrahim

1, 2. Yaratan Rabbinin adiyla oku! O,
insani bir asrtanmis, yumurtadan yarat-

u.

3, 4, 5. Oku! Insana bilmediklerini

belleten, kalemle (yazmayt) ogreten

Rabbin, en biiyiik kerem sahibidir.

6, 7, 8. Gercck su ki, insan kendini

kendine yeterli gorerek azar. Kuskusuz
doniis. Rabbinedir.

9, 10. Namaz kilarken bir kulu (Pey-

gamber'i namazdan) mcnedeni gbrdun
milFi?

(Bu ayeiler, Peygamberimize namaz kilarken

satasan fcbu Cehil halckinda iiurusur. Ona ve ben-
zerlcrinc sttylc hilap edilmektedir:)

11, 12. Ne dersin, o (Peygamber)
dogru yolda ise yahut takvSyi emrcdi-
yorsa!
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13. Ne dersino (meneden, Peygam-
ber'i) yalanliyor vc dogru yoldan yiiz

c,eviriyorsa!

14. (Bu adam) Allah'in, (yaptiklan-

ni) gordugunii bilmez mi!

15, 16, 17, 18, 19. Hayir.hayir! Eger
vazgegmczse. derhal onu alnindan

(pergeminden), o yalanci, gilnahkSr

alindan (perqemden) yakalanz (cehen-

neme atom). O, hcmcn gidip meclisini

(kendi taraftarlanm) gagirsin. Biz de
zebarulcri cagiracagiz. Hayir! Ona uy-

ma! Allah'a sccdc ct vc (yalnuca O'na)
yaklas!

(97)

DOKSANYEDINCI SURE
el-KADR

Kadir gecesindcn sbz etligi icin bu adi almi§-

tir. «Abese» suresinden soma Mekke'de inmis,-

tir. 5 ayetlir. Siirede, Kadir gecesindcn, onun
fazileiindcn. o gecede meleklerin yeryO/une ini-

$inden bahsedilir.

BismiliahirrahmanirTahfrn

1. Biz onu (Kur'an'i) Kadir gecesin-

de indirdik.

2. Kadir gccesinin ne oldugunu sen

bilir misin?

3. Kadir geccsi, bin aydan hayirh-

dir.

4. O gecede, Rablcrinin izniyle mc-
lekler vc Run (Cebrail), her is icm iner

dururlar.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin

dogusuna kadar.

(98)

DOKSANSEKIZINCi SURE
el-BEYY/NE

Acik delil manasina gelen ve birinci ayene ge-

cen «cl-beyyine» kelimcsi sureye ad olmu$tur.

Talak suresinden sonra Mcdinc'de inmistir. 8

ayetlir. Bu surede kafirlerden ve mtlsriklerden

soz edilmi$. onlann bazi davrani^lari anlaulmis,

inanan ve iyi i§ler yapanlarin kurtulus,a ereccgi

ifade edilmi$tir.

Bismillahirrahma'nirTahim

1. Apagik delil kendilerinc gelinceye

kadar chl-i kiiapian ve miisriklerden

inkSrcilar (kufurden) aynlacak degil-

Ierdi.

2, 3. (l§te o apagik delil,) Allah tara-

findan gonderilen ve en dogru hukum-

lcri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir

elgidir.

4. Kendilerine kitap verilcnlcr ancak

o acik delil (Peygamber) kendilerinc

geldikten sonra aynhga dustiilcr.

5. Halbuki onlara ancak, dini yalniz

O'na has kilarak vc haniflcr olarak Al-

lah'a kulluk eimeleri, nama/ kilmalan

ve zekSt vermcleri emrolunmusui. Sag-

lam din de budur.

(<«Hanif» dcyimi icjn Rum suresi 30. ayetin

aciklamasina bakimz.)
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6. Ehl-i kitap ve mii§riklerden olan

inkSrcilar, icjnde ebedi olarak kalacak-

lan cchcnnem aiesjndcdirlcr. i§te hal-

km en §crlilcri onlardir.

7. iman edip siilih ameller isteycnlcre

gclince, halkm en hayirlisi da onlardir.

8. Onlann Rablcri katmdaki miika-

fatlan, zemininden lrmaklar akan, it^in-

de devamli olarak kalacaklan Adn cen-

netleridir. Allah kendilerinden ho§nui

olmu§, onlar da Allah'lan hosnut olmu§-

lardir. Bu soylenenler hep Rabbinden
korkan (O'na saygi gosterenler) igin-

dir.

(99)

DOKSANrX)KUZUNCU SURE
ez-Z/LZAL

Deprem demek olan «zilzal», surenin ilk aye-

tindc gecer. Nisa surcsindcn soma Mcdinc'dc in-

misnr, 8 ayeiiir. Kiyametin kopmasindan, insan-

larin yeniden dixilip hesap vcrmelerinden. hcr-

kesin -iyi ya da kdtti- etligini bulacagindan bah-

seder. Surenin bir adi da"Zelzcle"dir.

BismiUShirrahma'nirrahfm

1,2,3, 4, 5. Yerkiire kendine has sar-

sinusiyla sallandigi, toprak agirhklanni

disan gikardigi ve insan «Ne oluyor bu-

na!* dcdigi vakil, i$tc o giin (yer) Rab-
binin ona bildirmesiyle biitiin haberle-

rini anlaiir.

6. O giin insanlar amcllcrini gormele-

ri (kar$tligini almalan) icjn darmada-
ginik geri donup gclirlcr.

7. Kim zerre miktan hayir yapmi§sa

onu goriir.

8. Kim de zerre miktan §cr isjcmisse

onu gorur.

(Yerin agirligmi di$an fikarmasi birka; curia

lefsir cdilmi^tir: 1. Icindcki hazincleri dijan ci-

karir. fakal onlira bakan olmaz. 2. Kabirlerdeki

oluler dirilir. 3. Yeralimdaki madenler. gazlar,

yanar durumda olan lavlar di$an firlar.)

(100)

YUZUNCU SURE
ei-ADIYAT

Adiyai. ko;an ailar dcmcktir. Asr surcsindcn

soma Mekke'de inmisjir, II ayeuir. Bu surede

insanoglunun nankorlUgtlnden. kiyamet gUntt

orlaya (ikacak acikli durumdan sbz edilir.

B ism iUShirrahm ani rrahfm
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Hani hard ko§anla-

ra, (nallariyla) gakarak kivilcim sa^an-

lara, (ansizin) sabah baskini yapanlara,

orada lozu dumana katanlara, derken

orada bir toplulugun la ortasina girenle-

re yemin cdcrim ki insan, Rabbine kar§i

peic nankOrdur. §uphesiz buna kendisi

de §ahitiir ve o, mal scvgisinc de asm
dc recede diiskundur.
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9. (insan) du§unmcz mi ki, kabirler-

de bulunanlar diriliilip di§an anldigi za-

man,

10, 11. Vc kalplerde gizlenenler orta-

ya kondugu zaman (hah ne olacak)!

§(iphesiz Rablcri o gun onlardan lama-

miyle haberdardir.

(101)

YUZBIRiNCi SURE
elKARlA

Karia, kapi calan demeklir ve kiyaxnei kasdc

dilmis.lir. Kurcys, suresinden soma Melcke'de in-

mi$tir. 1 1 ayettir. Bu surcdc, kjyamctin kopusim-

da meydana gelccek olaylardan vc insanin akibe-

lindcn soz edilmijtir.

BismillShirrahmanirrahim

1, 2, 3. Kapi galan! Nedir o kapi ca-

lan? O kapi calanin ne oldugunu bilir

misin?

4, 5. insanlann, atc§in etrafim sarmi§

pcrvanclcr gibi oldugu, daglann da aul-

mis renkli yiine donu§iugii gundiir to

Kdria!)

6, 7. O gun kimin tartilan ameli agir

gelirse i§ie o, ho§nut edici bir ya$ayi§

iginde olur.

8, 9. Ameli yegni olana gelince, i§te

onun anasi (yeri, yurdu) HSviye' dir.

(Amclin agir gclmcsi. hayir ve iyiliklerin faz-

la olmasi; yegni gelmesi ise, hayir ve sevap kefe-

sine konacak amclin azhgi veya bulunmamasi
demeklir.)

10. 1 1 . Nedir o (Hdviye) bilir misin?

Kizgin ate§!

(W2)
YUZiKiNCI SURE

et-TEKASUR
Tekasux, cokluk yans,i ve coklukla bviinmek

demeklir. Kevser suresinden sonra Mekke'de in-

mifUr, 8 ayettir. Cahiliye Araplari. ma], evlat ve

akrabalanrun cokJugunu bir gurur ve jcref scbcbi

sayarlar, hatla bu hususta yas.ayanlarla yetinme-

yip kabitelerinin UsttinlUgUnti gecmisjeriyle de
isbat etmek i^in kabirlere gider. olmus akrabala-

rinin cokluguyla bvUnihicrdi. Suredc onlann bu
tutumu clcjlirilmektc vc gercck UstOnliigun

ahirette ortaya cikacagi belirtilmektcdir.

BismiliahirrahmSnirrahrm

1, 2. Cokluk kuruntusu sizi o derece

oyaladi ki, nihayel kabirieri ziyaret etli-

niz.

3, 4. Hayir! Yakinda bilcccksiniz! El-

bclte yakinda bileceksiniz!

5, 6. 7,8.Gercek oyle degil!Kesinbilgi

ile bilmis. olsaydimz, (orada) mutlaka

cehennem ate§ini gorurdunuz. Sonra

ahireue onu giplak gOzle gOreceksiniz.

Nihayel o gtfn (diinyada yararlandigi-

mz) nimetlerden elbetie ve elbetie he-

saba gekileceksini'z.
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.. .. 003)
YUZUQUNCU SURE

el-ASR

Asr. yUzyil, ikuidi vakti ve meyvenin suyunu
cUcarmalc gibi manalara gclir. *Asn*a yemin ile

soze ba$laaiei icin bu adi almis,tir. tn$irah sure-
sinden soma MeVke'dc inmis.iir, 3 ayeilir. Surede
kunulu$un imana. iyi ijlcr yapmaya hakki ve
sabri lavsiye elmeye bagli oldugu anlaulmi$Ur.

BismiUaliirrahmanirrarnm

1, 2, 3. Asra yemin ederim ki insan

gcrcckten ziyan icindedir. Bundan an-

cak iman edip iyi ameller islcycnlcr,

birbirlerine hakki tavsiyc edenler ve
sabn tavsiye edenler miistesnadir.

(Mchmet Akifin sureyle ilgili bir manzumcsi
fdyledir:

Halikin ni-miltenahi adi var en basi «Hakk»
Ne buyilk §ey kul icin hakki tulup kaldirmak
Hani ashib-i kiram aynlahm dertcrken
Mullaka sure^i ve'l-asr'i okurmus, bu neden?
CilnkU mcknun o bUyiik surede esrar-i felah

Ba$ta iman-i hakiki eeliyor soma sajah
Soma hak soma sebat: [$Ie kuzum insanlik
Dordu birlc^ii mi yoklur sana husran ariik.)

(104)

YUZDORDUNCU SURE
el-HUMEZE

Humeze, birint arkasindan ccki$iirmek,
onunla alay elmek. kirmak ve incitmek manalan-
na gelir. Kiyamei smesindcn soma Mckke'dc in-

mi§iir, 9 ayetltr.

BismiUahirranmanirrahim

1, 2. Arkadan ccki§tirmcyi, yflze kar-

§i eglenmeyi Sdel edinen herkesin vay
haline! O ki, mal loplamis ve onu sayip

durmu§tur.

3. (O), malinin kendisini ebedi kila-

cagiru zannedcr.

4. Hayir! Andolsun ki o, Hutamc'ye
aulacaktir.

5. Hutame'nin ne oldugunu bilir mi-
sin?

6. 7. Allah'in, tutu$turulmus, (yan-
dtkga) tirmanip kalplerin ta iistiine ci-

kan atcsidir.

8, 9. Onlar (bu ate§in iginde) uzatil-

mis suiunlara baglanmi$lar ve o vazi-

ycue o (ate$) iizerlerine kapatilmisnr.

(WS)
YUZBE§INC1 SURE

et-F/L
Kabc'yi yikmak istcyen Ebrehe'nin fillerle

hucumunu konu edindigi icin bu adi almis^ir.

Kafirun suresinden soma Mekke'dc inmi$tir, 5
ayeilir.

B i sm i11Sh irrahman i rrahfm
1. Rabbin fil sahiplerine nclcr etti,

gormcdin mi?

2. Onlann kotii planlanni bosa cikar-

madi mi?

3. Onlann iistiine cbSbil ku§lanni
gondcrdi.

4. O ku§lar, onlann iizerlerine piskin

tugladan yapilmis ia$lar atiyordu.

5. Btfylecc Allah onlan yenilip cig-

ncnmi§ ckine cevirdi.



602 kurey$/maOn/kevser sOresi CUz: 30. Sure: 106-107-108

(106)

YUZALTINCI SURE
KUREY§

Kureys, e cahiliye dcvrinde verilen bazi imii-

yazlardan bahseiiigi icjn bu adi almisur. Tin
suresinden soma Mckke'de inmi$tir, 4 ayeuir.

BismiUShirrahmSnirrahfm

1, 2, 3, 4. Kurcys/c kolaylashnldigi,

cvct, ki§ ve yaz seyahatleri onlara ko-

layla§t»nldigi icin onlar, kenditerini a£-

Iikian doyuran vc her ce§it korkudan

emin kilan §u evin Rabbinc kulluk ct-

sinler.

(Kurcy$ kabilesi. bilrtin Araplarca kuisal sayi

tan Kabe'nin gozelim vc bakimmi Ustlendikleri

i^in bOtun kabileler onlara saygi goslerirdi; bu

sayede onlar yazinTaiFin serin yaylalanna, ki$in

da Ycmcn'in ihk bolgelerine serbesuje gidcrlcr-

di. Isle bu, Allah'in onlara bir ihsam idi, cunku bu
sekilde serbesi dola$ma sonunda Miyuk olcucie

licarcl yapiyorlar ve kazanc elde ediyorlardi.)

(107)

YUZYEDlNCi SURE
el-MAUN

Maun, zekal vermek yahul bir seyi gecici ola-

rak kullanmasi ijin birine vermek seklinde yar-

dim demekiir. Alimlcrin coguna gore lamami
Mckke'de inmislir. 7 ayeuir. Dini yalanlayan,

iyilikien uzak duran kimseler hakkinda inmis-

tir.

B i sm iU all i rrahman i rraht

m

1. Dini yalanlayam gOrdiin mO?

2. i§te o, yetimi ilip kakar,

3. Yoksulu doyurmaya te$vik ei-

mcz;

4. 5. Yaziklarolsun o namaz kilanlara

ki, onlar namazlanni ciddiye almazlar.

6, 7. Onlar gosteris. yapanlardir, hayra

da mSni olurlar.

(Bazi kimseler namazlanna riya kalarlar, ba-

zilan da namaz in crkamm ihmal ederler. Ayette

bunlara i§arel cdilmiflir.)

YUZSEKiZiNCI SURE
el-KEVSER

Kevser, 50k nimel demekiir; ayrica ccnnctlc

bir havuzun da adidir. Adiyil suresinden soma
Mckke'de men bu sure 3 ayeuir. Erkek cocuklan

yasamadigi it m Peygamberimize mlisnkler,

ncsli kesik manasina «ebier» dcdilcr. Surc-de bu-

na cevap verilmisur.

BismiUahirrahmanirrahfm

1, 2, 3. (Resuliim!) Kuskusuz biz Sa-

na Kcvscrt verdik. §imdi sen Rabbine

kulluk et ve kurban kes. Asil sonu kesik

olan, §uphcsiz sana runs besleyendir.
(Bu surede kurban kesmek emredilmi^Lir.

Kurban yakinlik demekiir. Kurban kesmeklen
asil maksai. bu ibadeUe Allah'a yakinhk kazan-

makUr.)



Ciiz: 30, Sure: 109-110-111 KAFIrON/NASR/TEBBET SURESl 60.1

'A

f/09J
YUZDOKUZUNCU SURE

el-KAFIRUN
Kafuierdcn so/, eliigi i$in bu adi almi$tir.

Maun suresinden soma Mekke'de inmiijtir, 6
ayetiir.

Bismillftiirrahmanirrartim

1. 2. (ResHlum!) Dc ki: Ey kSfirler!

Ben sizin tapmakia olduklanniza tap-

mam.

3. Siz dc bcnim lapligima tapmiyor-
sunuz.

4. Ben de sizin taptiklanmza asla ta-

pacak degilim.

5. Evet, siz de benim tapti|ima lapi-

yor degilsiniz.

6. Sizin dininiz size, bcnim dinim de
banadir.

(UO)
YUZONUNCU SURE

en-NASR
Nasr. yardim demektir. Surcdc Allah' in Hz.

Peygamber'c yardim ederek fetihlere kavu$tur-

dugu ifadc edildigi i^in bu adi almoin. Bu sure.

Mckke'nin felhi sirasinda inmis, olmakla beraber
Medine devrinde yani hicrciicn soma indigi ifin

mederu (Mcdine'de inen) surelerdendir. 3 ayci-

tir. Islam zafcrini haber verir, Ibn Omcr'c gbre bu
sure indikien soma Peygamberimi/. seksen gQn
ytfWIUftHr.

BismiUaJiirrahmaiiirTahfm

1, 2, 3. Allah'm yardimi ve zaferi ge-
lip dc insanlann boluk boliik Allah'm
dinine girmcktc olduklanm g6rdugun
vakit Rabbine hamdcdcrck O'nu tesbih

et ve O'ndan magfiret dile. Qiinkti 0,
tevbeleri gok kabul edendir.

(Ill)

YUZONBIRiNCi StjRE

TEBBET
Tebbet. «kurusun» manasina bedduadir. Ebu

Lchcb hakkinda inmi$iir. Zira o, eziyel elmek
kasdiyla Rcsulullah'in yoluna gizlicc dikcn koy-
mu?, bu is,le kcndisinc kansi da yardim etmi^li.

Sure. "Mcscd suresi» diye de anilu Faliha sure-

sinden soma Mekkc'dc inmi$iir, 5 ayeilir.

(Bir rivayele g6re §uara surcsinin 124. ayeli

gercgince ETendimiz yakin akrabasim ^agirarak,

onlari Islam'a davel etmisti. Amcasi Ebu Leheb
galiz sdzler sarfederck, «Bizi bunun i?in mi ?a-

girdin?» dcmi^ii. Bunun uzeruie bu sure indi.)

BismiUShirrahm ani rrahim

1, 2, 3, 4, 5. Ebu Leheb'in iki cli kuru-

sun! Kurudu da. Mali vc kazandiklan
ona fayda vcrmedi. O, alevli bir aic§tc

yanacak. Odun ia§iyici olarak ve boy-
nunda hurma iifindcn bukuimiis. bir ip

oldugu halde kansi da (atege girecek).



604 IHLAS/FELAK/NAS SURESI Cuz: 30. Sure: 112-113-114

(112)

YUZONIKiNCi SURE
el-'lHLAS

thlas, samimi olmak, dine if tenlikle baglan-

mak, esaslarim sirf Allah nzasi icjn uygulamak
anlaminadir. Mckkc'dc inmi$lir, 4 iyeltir.

Islam'in [cvhid akidcsinin cn tt/Jil vc anlamh ifa-

desidir.

Bismillahirrahmanirrahlm

1, 2, 3, 4. De ki: O, Allah birdir. Allah

samcddir. O, dogurmamis, ve dogma-
misUr. Onun hicbirdengi yoktur.

(Samed, hicbir seye muhiac olmayan. aksinc

hei sey kcndisinc muhtac olan dcmcktir.)

am
YUZONUgUNCU SURE

el-FELAK
Felak, sabah manasina geldtgi gibi yarmak

man asma da gelir. Bundan sonra gelen Nas siire-

siyle birlikte ikisine «iki koruyucu* anlaminda
• mujv v izctc yn denir. Bu surelerin sifa maksa-
diyla okunduguna dair hadisler vardir.

Mckkc'dc inmi;iir. 5 ayctlir.

RismillShirrahmSnirrahim

1, 2, 3, 4, 5. Dc ki: Yarattifi seylerin

semnden, karanhgi cOktugii zaman gc-

cenin semnden, dugumlere iifiiriip bii-

yii yapan ufurtikgiilerin semnden ve

kiskandigi vakit kiskanc kisjnin scrrin-

den sabahin Rabbine siginmm!

{114)

yuzondOrduncu sure
en-NAS

Nas, insanlar demeklir. Mekkc'de uunijtir. 6
ayeiur.

BismiUaTiinahmanirrahim

1,2, 3,4, 5, 6. Deki: insanlann kalp-

lerine vesvese sokan, (insan Allah'i an-

diginda) pusuya cekilen cin ve insan

seytamnin §errinden insanlann Rabbi-

ne, insanlann Melikine (mutlak sahip
ve hakimine) insanlann UShina sigim-

nm!
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KUR'AN'DAKt SIRASINA GORE SURELERtN FlHRtSTl

Sure

No.
Surenin Adi

A yet

Sayisi

Sahife

No.

Sflre

No.
Surenin Adi

A yet

Say isi

Sahife

No.

1 Faliha 7 1 29 Ankcbui 69 396

2 Bakara(') 286 2 30 Rum 60 404

3 Al-i lmran(*) 200 50 31 Lokman 34 411

4 Nisa(») 176 77 32 Sccde 30 415

5 Maidc(*) 120 106 33 Ah/ib(*) 73 418

6 En'am 165 128 34 Scbc' 54 428

7 A'raf 206 151 35 Faiir 45 434

8 Enfil(«) 75 177 36 Yasih 83 440

9 Tevbe(*) 129 187 37 Saffit 182 446

10 Yunus 109 208 38 Sad 88 453

11 Hud 123 221 39 Ziimer 75 458

12 Yusuf 111 235 40 Gafir fMumin) 85 467

13 Ra'cK*) 43 249 41 Fussilel 54 477

14 Ibrahim 52 255 42 53 483

15 Hicr 99 262 43 Zuhmf 89 489

16 Nahl 128 267 44 Duhan 59 496

17 Isra 111 282 45 Casiyc 37 499

18 Kchf no 293 46 Ahkaf 35 502

19 Mcrycm 98 305 47 Muhammcd(') 38 507

20 Ta-Ha 135 312 48 Feiih(*) 29 511

21 Ejibiya" 112 322 49 Hucur5l(*) 18 515

22 Hac(*) 78 332 50 Kaf 45 518

23 Muminun 118 342 51 Zariyfii 60 520

24 Nflr(*) 64 350 52 Tur 49 523

25 Furkan 77 359 53 Necm 62 526

26 §uara 227 367 54 Kamcr 55 528

27 Neral 93 377 55 Rahmanf*) 78 531

28 88 385 56 Vakia 69 534

Not: Yamnda (*) i;arcii bulunan surcler mcdeni (Medine'de Lnmi§). digcrleri mekki (Mekke'de inmi;)dii





SURELERlN ALFABETlK FlHRlSTl

V
flAV H LA — —

.

Sfire Adi * 4 Sure Adi S. & 1 6
•< :/) r, 7. «< WD

V*J Furkan 25 77 359

on 4Z eocJOJ Fussilet 41 54 477

100 1

1

Ahkaf 46 35 502 Gafir (Mumin) 4U DC
Sj 4o/

Ah7ah 11 71 418 Ga$iye 88 26 592
A'la 87 1Q 501

Alak Of. 10 507J7 /

Hac
(H)

22 78 332

Al-i Imran 1 ZVsU
Hadfd 57 29 537

Ankchut 7Q Hakka 69 52 566

A'raf 7 706 151
Ha$r 59 24 545

Asr 101 601l
-

r w A
Hicr 15 99 262

Rakara

Hucurat 49 18 515

z zoo Z
Hud 11 123 221

Beled 90 20 594
Hiimezc 104 9 601

Bcyyinc qu 8o 508 (I)

Buruc 85 22 500 Ibrahim 14 52 255

(C) Ihlas 112 4 604

Casiye 45 17 499 Infitar 82 19 587

Cin 79/Z 78 577 Insan 76 31 578

C*um *a 67 1

1

i 1
CM Insikak 84 25 589

(D) ln$irah(§erh) 94 8 596

Duha 01 1

1

1 1 596 Isra 17 111 282

Duhan 44* t 50 406 (K)
Kadir 97 5 598

Fn'ami_>ii ..ill
£u i a.5 1 781ZO Kaf 50 45 518

Enbiya 21 112 322 Kafirun 109 6 603

Enfal 8 75 177 Kalcm 68 52 564

(F) Kamcr 54 55 528

Fatiha 1 7 1
Kari"a 101 11 600

Faiir 35 45 434 Kasas 28 88 385

Fecr 89 30 593 Kehf 18 110 293

Fclak 113 5 604 Kcvscr 108 3 602

Fctih 48 29 511 Kiyamet 75 40 577

Fil 105 5 601 Kurey$ 106 4 602



Kader, ErTam, 59; Tevbe. 51; Hadid. 22, 23.

Kamer, 49
Kadir gecesi, Kadr. 1-5.

Kible ayetleri, Bakara, 142 150

Kurtulus yurdu, Yunus. 25.

LAI. Uzza ve Menat pullari, Necm. 19. 20.

Levh-I mahluz, Neml. 75; Buruc, 22.

Maymunlasan va domuzlasanlar, Maide,

60.

Medlnehler, Ahzab, 13.

Mezar taslanyta ovunenler, Tekasur, 1. 2.

Musibetlor imtihandir, Bakara. 155-157.

Nur, Allah'tandir, Nur, 40.

Nur ayeli, Nur, 35.

Pullan, salaalci sayantar, Yunus, 18.

"Rabblmiz Allah'tir" deyip durust olanlar,

Ahkaf. 13.

Ramazan ayi, Bakara, 165.

Ruh nadir, Isra. 85

RGh-i Emln (Cebrail), §uara. 193.

Ruhu'l-Kudus, Bakara, 87, 253; Maide, 110:

Nahl, 102.

Rumlar, Rum. 2

Sikinlilarla imtihan, Bakara, 214.

Takva, Bakara. 197; A'raf, 26; Hac. 37.

Takvft sahiplerl, Bakara, 2-5. 177; Al-i Imran.

133-136, Zanyat. 15-19.

Takvamn degerl, Hucural. 13.

Temizlik, Maide. 6, 1 00, Enfal. 37, Tevbe, 1 08;

Vakia, 79; Muddessir, 4.

Tevba, Bakara, 160; Al-i Imran. 89; Nisa. 16-18;

Maide. 39; En'am. 54; Hud, 61, 92, 112;

Meryem. 60; Ta-Ha, 82; Nur. 31; Furkan, 70,

71; Kasas, 67; Tahrim, 8.

Tevekkul, Furkan. 58; Neml, 79; $uara, 217;

Ahzab, 3, 48; Tegabun, 13.

Sagdakllar, Vakia, 8. 10-40, 90. 91; Muddessir.

39; Baled. 18.

Soldakiler, Vakia, 9. 41-57; Beled. 19.

Vahty yollari, 5uara. 51.

Velayet Allah'a mahsustur, Kehf, 44.

"Yalniz dunya hayati haktir" diyenler, En'am.

29.

Zeyd va Zeyneb hakkindaki ayet, Ahzab,

37.

Ziklr, Al-i Imran, 190; Hac, 35; Ahzab. 9.

Zikir ve lesblh, Ahzab. 41. 42.

Ziklr adabi, A'raf. 205.

Zulmet-nOr, Bakara, 257; Maide, 16; En'am, 1;

Ra'd. 16; Ibrahim. 1; Ahzab. 43; FaOr. 20;

Hadid, 9; Talak. 11.
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Hadid, 19.

Sahltligl gizlemak, Bakara. 140, 146. 283.

$ahitiikte durusfluk vg adolet, Maide, 8, 106,

108; Yusut, 81; Talak, 2; Mearic. 33.

Sahltlikte yatan, Bakara, 42, 188; Furkan,

72.

Serial, Maide, 48; Hac, 67; Sura, 13. 21; Casiye,

18.

Suursuztaklif, Bakara, 170, 171.

Taammuden adam bldurme, Nisa. 93; Maide,

32.

Teklifte vus'at va kolaylik, Bakara. 286; A'raf,

42: Mu'minun. 62; Talak. 7.

Ulu'l-emre Itaal. Nisa. 59, 83; En'am, 105.

Vaslyet, Bakara, 180-182, 240; Nisa, 12;

Marde, 106, 108.

Vazlfa talep atmenln cevazi, Yusuf. 55.

Yamln, Bakara, 224. 225; Maide. 89; Nahl,

91.

Yetlm hakki va yelime yardim, (bak. AhlakJ

ZarQret va azlmet-ruhsat, Maide, 3; En'am,

115. 119; Nahl. 115.

Zina Iftlraaimn c«zasi, Nur, 4. 5.

Zuliim va zallmler, (bak.: AhlakJ

YER ISiMLERl

Bodir. A imran. 123.

Beyl-i Haram, Maide, 2; Kureys, 3.

Bayt-I Ma'mOr (Kftbe), Tur, 4.

CQdl (dagi). Hud, 44

irem, Fecr, 7.

Huneyn, Tevbe, 25.

Kaba, Maide, 97.

Medina, Tevbe, 120.

Medyen, Ta-Ha, 40; Kasas. 22. 23.

Mekka, Al-i imran. 96; Felih, 24.

Merve, Bakara. 158.

Mescid-i Oirar, Tevbe. 107.

Mescid-I Haram, Bakara. 144. 149, 150, 217;

Enlal. 34; Tevbe, 7, 28: Hac. 26; Fetih. 27.

Misir, Yunus, 87; Yusuf, 21. 99; Zuhruf, 51.

Mukaddes Arz, Maide, 21.

Safa (lepesi), Bakara, 158.

Sidre-i Munleha, Necm, 14, 16.

TOr (dagi), Bakara, 63; Nisa. 154. Kasas. 46;

Meryem, 52; Tur, 1.

TOr- 1 Slna, Tin, 2.

Tuva vadisi. Ta-Ha. 12; Naziat, 16

MUHTELIF MEVZULAR

Aahab-i Kiram, Tevbe. 100. 117; Hicr. 110;

Hac. 57; Hasr, 9; Mumtehine, 10.

Bedbaht Insanlar, Hud, 105-107.

B0yi)k giinahlar, Nisa. 31; Necm. 32; Sura,

37.

Cahtliya, Ahzab, 22.

Cahiliye hukmu, Maide, 50.

Clnler atesten yarattlmistrr, Rahman, 15.

Cinler Kur'an'a iman etmislerdir, Ahkaf. 29.

32;Cin, MS.
Dua, Faliha. A ral. 55. 56. 205, 206; Ra'd, 14;

Kehf, 28; Secde, 16; Mu'min, 60.

Duada asinliktan sakinmak, A'raf, 55, 100,

205; Ta-Ha, 8.

Dualann kabulu, Bakara. 186; Sura, 26.

Ebu Lehab va kansi, Tebbet, 1-5.

Ehl-i Bayl, Ahzab, 33.

"Elest" buml, A'raf. 172.

Helaller haram sayilmaz, Maide, 87. 88.

Herkasin ettigi kandlnedir, Kasas, 55.

Hudaybiye Musilahasi, Felih. 10-26.

Husrandan kurtulan Insanlar. Asr. 1-3.

Hflkum Allah'a altllr, Yusuf. 40. 67; Ra'd. 41;

Mu'min. 12.

iblis'm Isyani, Bakara. 34, A'raf. 1103; Hicr.

28-33; Isra. 61-62; Kehf. 50: Ta-Ha, 1 16; Sad,

71-76.

Irsad metodu, Bakara, 82. 263; Al-i Imran, 159;

En'am. 52; Nahl. 125; Isra, 53; Ta-Ha. 42, 44;

Enbiya. 108, 109; Suara, 15. 29; Abese, 1-

12.

Haram aylar, Bakara. 194. 217; Tevbe, 5. 36.

Hayir, Bakara. 216; Nisa, 170, 171; En'am, 17,

158; A'raf. 188; Nahl. 30.

Hayir ve ser, Al-i Imran, 1 80. Yunus, 1 1 ;
Isra.

10.

Hayir ve ser Allah'tandir, Felih, 11; Yunus,

107; Nahl. 53, 54.

Hlcret, Al-i Imran, 1 95; Nisa, 98, 100; Enfal. 72.

74. 75; Tevbe, 19. 20; Nahl, 41.

Uk (Hz- Aise'ye ifllra olayi), Nur, 11-19.

Istigfar, Al-i imran, 135; Nisa. 1 06; Muhammed,
19; Fetth, 3; Zartyat. 16: Munafikun, 5, 6;

Muzzemmil. 20.

^^^^^^^^^^^^ 26



Savasta asm gitmemek. Bakara, 190. 192,

193; Enlal. 39.

Savasia sebat ve aabir, Nisa. 104; Enfal. 15,

16. 45.

Savasta taralsizlara dokunmamak, Nisa, 90,

91.

Savastan geri kalmalanna izfn verilenler,

Tevbe. 91. 92. 122,

Savastan dztirsuz geri kalmak, N»sa, 95; Tev-

be. 38 40.

Seferberlik, Nisa, 71 ; Tevbe. 41

.

Yurt Savunmasi, Bakara. 246.

Zafer Allah'tandir, Al-i Imran. 125, 126. 165.

Zafer, Allah'in yardim ettlgl kimselerlndlr, A -

i Imran, 160. Maide, 56; Tovba, 15; Rum, 2-

5.

ZBler, muminlarindir, AN Imran. 123, 139.

148; Ra'd, 41: Enbiya, 105; Nur. 55; Rum. 60;

Felih. 23; MLinafikun, 8.

Zafer, Islam'indir, Enbiya, 44; Nur, 55; Fetih,

28

TOPLUM DUZENl

Adalet, (bak. Ahlak)

Adalalli hakimler, Nisa. 135; Maide, 8; Suara,

205-207; Sad. 26.

Allah'in Indirdlgi He hiikmelmek, Maide. 44,

45. 47-49.

Biat (devlet re is me itaat sozu), Made, 12; Fe-

lih, 10, 18; Mumlehine, 12.

Bozgunculugun cezasi, Maide, 33.

Cezada misilleme, Nahl. 126; Hac. 22, 60,

Sura, 40-43; Mumlehine. 11.

Cezalandirmada adalet, Nahl, 126.

Diyet, Nisa, 92. Isra. 33.

Faiz (Rlba), Bakara, 275. 276, 276; Al-i Imran.

130.

Fitne, Bakara, 21 7; Nisa. 91
;
Maide, 71

;
Enlal.

25, 28, 39; Tevbe, 47, 49; Ahzab, 14.

Helaller ve haramlar, Bakara. 168, 172, 173;

Maide, 3, 77. 88, 90; En'am. 119-121. 145:

A'raf, 13; Nahl. 115.

Hak, insanlann arzularma tabl olmaz,
Mu'minun, 71.

Hakki ayakta tutmak, Maide, 5.

Haksiz isyan, A'raf, 33.

Hapls cezasi, Nisa, 15.

Hataen adam dldOrmenln cezasi, Nisa. 92.

Hirlsllyanlar ve yahudiler dosl adilmez,
Maide, 51.

Hiristlyanlar ve yahudileri laklit, Bakara,

120.

Hirsizligin cezasi, Maide. 38

ictlmai mosuliyet, Nisa, 85.

intlhar, Nisa, 29-31.

Islah etmek, Bakara, 160, 182.

Islisare-musSvere, Bakara. 233; Al-i Imran,

159; A'raf, 107-114; Neml, 29-34; Sura, 38.

iyillgl emrelmek. kdluyu yasaklamak, Al-i

Imran. 104, 110. 114; A'raf. 157; Tevbe. 67,

71, 112; Hac, 41;Lokman, 17.

Kadinlann haklmligl, Zuhruf. 18.

Kafirlere ilaal edilmez, Al-i Imran, 149; Kehf,

28; Furkan, 52; Kasas, 86; Ahzab, 1-3, 48;

§ura. 15; Insan. 24; Alak, 19.

Kallllerin cezaai, Nisa, 92, 93; Maide, 32; Fur-

kan. 68.69.

Kisas, Bakara. 178-179; Maide, 45.

Kole ve carlyelere lylllk ve hurrlyet sagla-

mak, Bakara, 1 77; Al-i Imran. 35; Nisa. 36.

92; Maide, 89; Nahl. 71; Nur, 33; Mucadele. 3;

Beled. 12. 13.

Kotulugun karsiligi denk bir cezadir, §ura,

40.

Kotulugun leshtri, Nisa, 148.

Liderlerin bozulmasi, Isra, 16.

Makam ve mevkl, En'am, 123, Yusuf. 54-56;

Suara. 83. Neml. 15-16. Sad. 35.

Mesuliyetin sahsiligl, Nisa, 112; En'am. 164;

Yunus. 41; isra, 15; Ankebut. 12; Fatir. 18;

Zumer, 7; §ura. 15; Necm, 38.

Millellerarasi antlasma, Nisa. 90, 92.

Miras, Msa, 7. 8. 11. 13. 19, 33. 127. 176; Fecr,

19.

Muaseret kaideterl, Ahzab, 53.

Mukellefiyetln sahsiligl, N>sa. 84.

Mutedil lopluluk, Maide, 66

Miilklyet hakkina saygi. Bakara. 188.

Mulkiyete lecavuz, Nisa, 161.

Muminler Allah'in hallfesldfr, En'am, 165.

Munafiklara itaat edilmez, Ahzab. 1-3, 48.

Refahin yayginlaslmlmasi, Ha$r, 7.

Selam verene "musluman degilsin"demeyi-

niz, Nisa, 94.

Selam vermek ve girls tzinl istemek, Nur, 27,

29, 54, 59, 61.

Selfim verene daha giizell ile karsjlik

vermek, Nisa. 86.

Sahitlik yapmak, Bakara. 142. 262; Nisa. 135;
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mer, 23-31
; Hakka, 4. 5; Biiruc, IB.Sems. 11-

15.

Samirl, Ta-Ha. 85, 87, 95.

Set*' (halki). Sebe', 15.

Suleyman (a.s.), Bakara, 102. Nisa, 163;

En'am, 84; Enbiya. 78, 79. 81: Sebe', 12; Sad,

30, 34.

Sulgyman ve Sebe' melikesl, Neml. 15-44.

Suleyman'in hukumdar ligi, Ahzab, 12. 13.

Suayb (a.s.) ve Medyen halki, A'rat, 85-93;

Hud. 84-95; §uara. 176-191; Ankebut. 36,

37.

Talut, Bakara. 247. 249
Tubba* kavmi, Ka!, 14

Uzeyr (a.s.), Tevbe, 30.

Yahudiler, Bakara. 62. 111, 113. 120. 135.140;

AM Imran. 67; Nisa. 46. 160; Maide. 18. 41,

44, 51. 64, 69. 82; Tevbe. 30; Nahl. 118; Hac.

17.

Yahudiler lanetlenmislerdlr, Maide, 64, 78.

Yahudiler bozguncudur, Maide, 64.

Yahudilere haram kilinanlar, En'am. 146.

Yahya (a.s.), Al-i Imran, 39; En'am. 85; Mer-

yem. 7, 12-15.

Ya'kub (a.s.), Bakara. 122. 136, 140; Al-i Imran,

84: Nisa. 163, En'am, 84; Hud. 71; Yusuf, 38:

Meryem. 49; Ankebut. 27; Sad. 45.

Ya'kub ogullan, Meryem. 6.

Ya'kub'un sabn, Yusul. 18. 84. 86.

Ye'cOc, Me'cuc, Kehf. 91; Enbiya, 96.

Yunus (a.s.), Nisa. 163: En'am, 86. Yunus, 98;

Saffat, 139-148.

Yusul (a.s.), En'am. 84; Mu'min, 34.

Yusuf, babasi ve kardeslerl, Yusuf. 4-20, 58-

101.

Yusurun Iffell, Yusuf, 23-29, 32-34, 51.

Yusuf'un ruya tabiri, Yusuf. 36, 37. 41, 43-

49.

Zekerlyya (a.s.), Al-i Imran. 37, 38; En'am, 85;

Enbiya. 89. 90; Meryem, 1-11.

Zu'l-Karneyn (a.s.), Kehf, 83-101.

Zu'l-KIII (a.s.), Enbiya. 85; Sad, 48.

Zu'n-NOn (a.s.), Enbiya, 87-88.

SAVAS-ClHAD

Antlasmayi bozmamak, Enfal, 56. 58. 72: Tev-

be. 12. 13.

Birlik beraberlik, Al-i Imran. 103-105; Enlal.

46. 61-63; Bakara. 178.

Bans, Nisa. 128; Enfal. 61-63; Hucurat. 9.

Bans ve savas, Mumtehine. 8, 9.

Bozguncular, Bakara, 11, 12, 204-206.

Bozguncutara Itaat edilmez, §uara, 151,

152.

Casustara karsi uyanik olmak, Hucurat, 6,

Mumtehine, 10.

Clhad, Nisa. 95, 96; Enfal, 72, Tevbe, 19. 20, 41,

44; Furkan, 52; Hac, 78; Hucurat. 15.

Cihad emri, Tevbe, 73.

Cihaddan kapanlar, Tevbe, 81. 86, 87, 90, 93-

96.

Dusman milletlere karsi lutum, Al-i Imran, 28.

73.

Dusmanlara karsi kuvvet hazirlamak, Nisa,

71 ; Enfal. 60; Tevbe. 46; Enbiya, 80.

Dusmandan korkmak, Tevbe. 13.

Ehl-i kitaba karsi birlik cagnsi, Al-i Imran. 64.

Ehl-I kilaba karsi tavir, An imran, 149: An-

kebut, 46.

Ehl-I kitaba uymak, All Imran, 100, 105.

Esirlere iyl muamete, Bakara. 177, Enfal, 69-

71; Muhammed, 4; Insan, 8-12.

Fltne clnayetten beterdir, Bakara, 217-
Fey' ve ganimetln taksimi, Hasr, 6-9.

Ganlmetler, Enfal, 1,41.69.
Haram aylarda savas, Bakara. 194, 217; Mai-

de. 2; Tevbe, 5, 36, 37.

Kafirler dost edilmez, Al-i Imran, 1 18-120.

Kahramanlik, Bakara. 249-251.

Medlne yahudiler imn cezalandirilmasi. Hasr,

2-4.

Mesru mudafaa, Sura, 39, 41.

Mllletlerarasi anllasma, Nisa. 90, 92.

Nobet lutmak, Al-i imran, 200.

Savas, Bakara, 190-194, 216, 217, 244, 246;
Al-i Imran, 1 95, Nisa, 71 -78, 84; Enfal, 39. 40;

Tevbe, 5. 12. 29; Ahzab, 20. 25. 26.

Savas icln hazirlik, Enfal. 60
Savas dislplini, Saff, 4.

Savas emri, Tevbe. 11, 123.

Savas halinde iken bans teklifi, Muhammed,
35.

Savas konusunda gevsekllk g6sterenler,

Muhammed, 20.

Savasa dair hukumler, Muhammed, 4.

Savasa Izln veren ayetler, Hac, 39, 40.

Savasa karsi savas, Tevbe. 36.

Savasa tesvlk, Enfal. 65-67.

Savasin hikmetleri. Enfal, 5-8, 42-44; Tevbe.

13-15; Muhammed, 4. 31.

Savasla Allah'a guvenmek, Al-I imran, 173-

175; Enlal, 49, Tevbe, 25,26.

Savasta munaliklarin tutumu, Al-i Imran, 154-

156. 166-168; Nisa. 72, 73. 77, 78, 91. 141;

Enfal, 49; Tevbe, 42-53, 65, 66, 81 -83, 86, 87,

90, 93-95: Niir. 54: Ahzab. 9-20. 24: Muham-
med, 20, 21;Fe1ih. 11, 12, 15, 16.
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Ilyas (a.s.) ve kavml, En'am, 85; Saffat. 123-

132.

ilyas'a selam, Saffat, 130

Imran, Al-i Imran, 33, 34.

imranin ktzi Meryom, Tahrim. 12.

isa (a.s.), Bakara. 87; Al-i Imran, 45. 52, 55, 59.

84; Nisa. 163; Maide, 116; En'am, 85; $ura,

13; Zuhruf. 57; Hasr. 6; (Meslh:) Maide, 72,

75; Tevbe, 30, 31.

Isa, Hz. Muhammed'in geleceginl mujdeledi,

Safl. 6.

Isa Meslh, Allah'in kelimesidir, Nisa. 171.

Isa Allah'in kuludur, Metyem, 130.

Isa b. Meryem, Bakata, 253; Mu'minun, 50;

Ahzab. 7; Hadid, 27.

«lsa Mesih Allah'in ogludur* dlyenler, Maide.

17.

tsa Meslh carmiha gerilmedl, Nisa, 157, 158.

isa'nin duasi, Maide, 114. 118.

Isa'nin mucizalarl, Al-i Imran. 49; Maide. 46. 76,

110.

Isa'nin vefati meselesl, Al-i Imran, 55.

ishak (a.s.), Bakara. 133. 136. 140; Al-i Imran,

84; Nisa. 163; En-am, 64; Hud, 71; Yusul. 6,

38; Meryem, 49; Ankebut, 27; Saffat, 112,

113; Sad. 45.

ismall (a.s.), Bakara. 125. 127. 133. 136, 140;

Al-i Imran, 84; Nisa, 163, En'am, 86; Ibrahim,

39; Meryem. 54, 55, 58; Enbiya. 85, Sad,

48.

israllogullari, Bakara. 40. 83-102, 122, 211,

246; Al-i imran, 93; Maide. 1 2. 32. 70. 72. 1 1 0;

isra. 4, 101
,
104; 5uara. 197; Neml. 76; See-

ds, 23. Casiye, 16, 17; Ahkaf, 10.

Israilogullanna verllen emirler, Bakara, 83,

84.

Israllogullannin bozgunculugu, isra, 4-7.

israllogullannin suclan, Bakara, 61.

Israilogullanna ISnet. Bakara, 88; Maide. 13,

Karun, Kasas, 76. Ankebut. 39.

Keslsler, Maide. 82.

Lokman (a.s.)'a hlkmel verilmistlr, Lokman.
13.

Lokman'in.ogluna ogutleri, Lokman. 13, 16-

19.

Lut (a.s.), En'am. 86; Ankebut. 36.

Lilt vs kavml, A'raf. 80-84; Hud, 70, 74. 77-83.

89; Hicr. 59-77; Enbiya, 71-74; Hac, 43; S,u-

ara. 160-175; Neml, 54-66; Saffat, 133-

l38;Sad, 13;Kaf. 13;Kamer, 32-39.

Lut'un kansi, Tahrim. 10.

MecQsiler, Hac, 17.

Medyen halki, Tevbe. 70; Hac, 49.

Meryem (r.a.), Al-i Imran, 36. 37. 42-45; Nisa.

171; Maide. 17, 110, 116; Tevbe, 31; Enbiya,

91.

Meryem'e Iftlra, Nisa, 156. 157.

Meryem'in Isa'yi diinyaya getirmesl, Mer-

yem. 16-36.

Musa (a.s.), Bakara, 51. 53; Al-i imran, 84;

En'am, 84. 91, 154; Yunus, 75; Hud, 96. 110;

Isra, 2, 101; Meryem, 51-53; Enbiya. 47; Hac.

47; Furkan. 35; Ankebut. 39; Secde, 23;

Ahzab. 7, 69. Fussilet. 45: §ura, 13.

Musa ve Harun, Flravun ve israllogullari, Ba-

kara, 54-93, 246. 248; Nisa, 153, 164; Maide.

20-26; A'raf, 103-157, 159-172; Yunus. 75-

93, ibrahim. 5-8; Ta-Ha, 25-35, 90. 91;

Mu'minun, 44-49; §uara, 10-61. Neml, 7-14;

Kasas, 3-42, 76; Saffat. 1 14-122; Mu'mtn, 23-

45. 53; Duhan, 17-37; Zuhruf, 46-56; Zariyat,

38-42; Saff. 5; Naziat. 15-26.

Musa ve Harun'a selam, Saffat, 120.

Musa ve Hizir, Kehf, 60-82.

Musa'nm duasi, A'raf, 155, 156.

Musa'nm kitabi, Hud, 17; Ahkaf, 12.

Musa'nm mucizeleri, A'raf, 107. 108, 117.

Musa'nm sahlfelerl, Necm. 36; A'la, 19.

Nuh (a.s.), Al-i Imran, 33; Nisa, 163; En'am. 84;

isra, 3. 1 7; Meryem. 58; Enbiya. 76; Ahzab, 7;

Sura. 13; Hadid. 26.

Nuh ve kavml, A'raf. 59-64; Tevbe. 70; Yunus.

71-73; Hud, 25-49. 89; Ibrahim. 9; Hac. 42;

Mu'minun. 23-30; Furkan. 37; §uara, 105-

122; Ankebut. 14. 15; Sad, 12; Mu'min, 5, 31;

Kaf, 12; Zariyat. 46; Necm, S2; Kamer. 9-16;

Nuh, 1-28.

Nuh'a selam, Saffal, 79.

Nuh'un duasi, Nuh, 28.

Nuh'un gemisi, Hud, 37-44.

Nuh'un kansi, Tahrim, 10.

Nuh'un oglu lcjn kabul olunmayan duasi,

Hud. 45-47.

Nuh'un yasi, Ankebul, 14.

Rahipler, Maide. 82; Tevbe. 31 . 34
Ress halki, Furkan, 38; Kaf, 12

Sabiiler, Maide, 69; Hac. 17.

Salih (a*.) ve Semud kavml, A'raf, 73-79; Tev-

be, 70; Hud. 61-6B. 69. Ibrahim. 9; Hac, 42,

Furkan. 38; 5uara, 141-159; Neml. 45-53;

Ankebut. 38; Sad. 13; Mu'mm. 31
;
Fussilet,

13, 17; Kaf. 12; Zariyal, 43-45; Necm. 51 ; Ka-
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33. 40. 57; Muhammed. 32, 33; Felih, 9. 12,

17, 27. 28, 29; Hucural, 1 , 4. 7; Mucadele. 5. 9.

12, 21. 22, 23; Hasr. 4, 7, 8; Mumtehine. 1;

Saff, 9; Cum'a, 2; Tegabun. 8, Talak. 8.

Resulun Kerlm, Hakka. 40.

Resulultah, en guzel ahlak ornegldir, Ahzab,

21.

ResQIullah'a karsi mugriklerin tavri, Mucade-

ResQIuIlah'in gdrevi tebtigdir, Maide. 99.

ResQlullah'in Kur'an'dan yuz cevirenlerden

sikayeti, Furkan. 30.

ResQIullah'in mumlnlere sefkatl, §uara,
215.

ResQIullah'in yakin akrabalanni dine davetl,

Suara.214.

PEYGAMBERLER VE KAVlMLERl

Adem (a.s.), Bakara. 31 . 33, 37; Nisa, 116,1 20;
En'am, 2; Hicr, 26. 28. 43; Rum, 21 ; Secde.

7.

Adam lie seytan, Bakara, 34-36; A'raf, 19-24;

Isra, 61-62; Kehf, 50; Ta-Ha, 116-11 9.

Adem'in iki oglu, Maide, 27-31.

Adem'in yaratihsi, Bakara. 30; Al -< imran, 59;

Nisa, 1; A'raf, 189; Mu'minun. 12; Furkan, 54;

Secde. 7; Fatir. 11: Saffat, 11; Sad. 71-74;

Mu'min, 67; Necm, 32; Rahman, 15. Nuh,

19.

Adem'in ilmi, Bakara. 31

.

Adem'in tevbesi, Bakara, 37.

Azer, En'am. 74.

Calut, Bakara, 249-251.

Davud (a.s.), Bakara, 251, Nisa. 163. Maide.

78; En'am. 84; Neml. 15. 16; Enbiya, 78-82;

Ahzab. 10-11; Sad, 17-26. 30.

Davud'un demirl kullanmasi, Ahzab, 10, 11.

Ehl-i kltap, Bakara, 105; Al-i Imran. 64. 65. 69-

72. 75, 98, 1 1 0, 1 1 3; Nisa. 1 53. 1 59, 1 71 ; Mai-

de. 15, 19, 59. 65, 68. 77; Hadld. 29; Hasr. 2,

11; Beyyino. 1,2. 6.

Ehl-i kilaptan iyiler ve kotuler, Al-i Imran, 75,

113-115.

El-Yesa' (a.s.), En'am, 86; Sad, 48.

Eyke halki, Hicr, 78. 79; Sad. 13; Kal, 14.

Eyyub(a.s.), Nisa, 163; En'am, 84; Enbiya. 83-

84; Sad, 41-44.

Flravun, Bakara, 49: Al-i Imran, 11; Enfal, 52,

54; Yunus. 75; Hud. 97; Ibrahim. 6; Isra. 101,

1 02; Ankebul, 39; Kaf. 1 3; Hakka. 9; Muzzem-
mil, 105. 106; Buruc. 18; Fecr, 10.

Firavun ve tarattarlannin bogulusu, Bakara.

50.

Ffravun'un kanst, Tahrim, 11.

Flravun'nu tanrilik Iddlasi, Naziat. 24.

Hahamlar, Tevbe, 31 , 34.

Haman, 6, 8: Kasas, 38; Ankebiit, 39.

Harun (a.s.), Bakara. 248; Nisa. 163; En'am,

84; Yunus, 75; Meryem. 53; Ta-Ha, 29; En-

biya, 47; Furkan, 3S.

Havarller, Al-i Imran. 52; Maide, 111.112; Sad,

14

Her ulkeye, her millets blr peygamber gdn-

derilmisttr, Nahl. 36; Kasas, 59.

Hicr halki, Hicr, 80-84.

Hiristlyanlar, Bakara. 62, 111, 113, 120, 135,

140: Al-i Imran. 67; Maide, 14, 18, 51.69, 82;

Hac. 17.

Hiristlyanlar, icadettiklerl ruhbanhga uyma-
dilar, Hadid, 27.

Hud (a.s.) ve Ad kavml, A'raf. 65-72; Tevbe.

70; Hud. 50-60; ibrahim. 9; Hac, 42; Furkan.

21-26, Kaf. 13; Necm. 50; Kamer. 18-21;

Hakka, 4, 6; Fecr, 6.

ibrahim (a.s.), Bakara. 124-127, 130, 132, 133.

1 35. 1 36. 1 40. 258. 260; Al-i imran, 33, 65-68.

84, 95, 97, En'am, 74, 75, 83; Hud, 74-76; Yu-

sut. 6, 38. Hicr. 51; Nahl. 119. 123; Hac, 36;

Ahzab. 7; Sad. 45; Sura. 13; Hadid, 26; Mum-
tehine. 4.

ibrahim ve babasi, En'am. 74; Meryem, 41-

50.

Ibrahim (a.s.) ve kavml, Tevbe. 70, Enbiya, 51 -

73; Hac. 43; Suara. 69-104; Ankebut, 16-35;

Saflat, 83-99; Zuhruf, 26-28.

Ibrahim ve mlsatlrlerl, Zariyat, 24-37.

Ibrahim'in babasi icin istigtan, Tevbe, 1 1 4.

ibrahlm'in hanll dinl, En'am, 1 61 ; Hac, 78.

Ibrahim'in duasi, Bakara, 127-129; Ibrahim,

35-41.

Ibrahim'in imsnda yaklne ulasrnasi, En'am,

75-81.

Ibrahim'in karisi, Hud, 72.

Ibrahim'in millet! (dini), Bakara, 130, 135.

Ibrahim'in ruyasi, Saflat. 101-113.

Ibrahim'in sahifeleri, Necm, 36, 37; A'la. 19.

ibrahim'in zurriyeli, Meryem, 58.

Idris (a.s.), Meryem. 56. 57; Enoiya,S5.
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Mahserde k6r olanlar, Ta-Ha. 124-128.

Olum, Al-i Imran, 1 85; Nisa. 18. 78; En'am. 60-
62, 93; Ibrahim, 18, Enbiya, 34, 35; Ahzab. 16;

Ziimer. 30. 42; Cum'a, 6-8.

Olum anindaki pismanhk, Mu'mmun, 99, 100.
Olum sarhoslugu, Kaf, 19.

Olum ve hayat Imlihan k;ln verilmlslir, Mulk,

2.

Olumu htr canli tadacaktir, Al l
imran. 185;

isra, 99; Enbiya, 34, 35; Mu'minun, 15; An-
kebut. 57; Rahman, 26, 27.

Olumden sonra tekrar dirilmak. Hud. 7; Nahl,

38, 39; isra, 49-52, 97. 98. 99; Men/em. 66-72;

Ankebut. 19, 20; Rum. 56.

SOr, Ta-Ha. 1 02; NemL 87; Yasin. 51 ; Ziimer, 68;

Hakka, 13; Kaf, 20; Muddessir. 8.

Uhravi adalat, Al i Imran, 25; Nisa. 109, 113. 114;

Yunus, 54; Nahl. 111; Enbiya, 47.

Uhravi azap ve caza, Maide, 36; Kehf, 29
Secda. 20; Sattat, 62-73: Sad. 55-64; Duhan
43-49; Meanc. 11-18.

Uhrovi rnes'ulryet, Bakara, 284; Ankebut, 4,

13; Ahzab, 8; Tekasur. 8.

Uhravi mesullyetln sumulii, Nahl 15.

Uhravi muhasebe, Al-i Imran, 30; Ibrahim, 51;
isra, 13, 14. 71, 72; Kehf. 47-79.

Uhrevl mukatat, Kehf, 30. 31, 107, 10B; Mer-

yem. 60-63, Ta-Ha. 75, 76; Hac, 23; Furkan.

75, 76, SaHat, 41-49; Sad, 49-54; Duhan, 51-

57; Zuhruf. 68-73; Rahman. 46-78; Tur. 17-

28; Insan, 11-22.

Uhrevl mukafatlar her lurlii takdirin ustunde-
dlr, Secde, 17

Zebanller, Alak, 18,

ZakkOm agaci. Duhan, 73; Vakia, 52.

PEYGAMBER (S.A.)

Hz. Muhammad (s.a.), Al-i imran, 144; Ahzab,
40; Muhammed. 2.

Hz Muhammad Allah'in elcisldir, Fetih, 29.

Hz. Muhammad alemtere rahmettlr, Enbiya.
107.

Hz. Muhammed bulun insanlara gonderilmis-
tfr, Sebe'. 28.

Peygamber (s.a.), Al-i Imran, 1 44. 164; Nisa, 59-

61.80. 83. 115. 170; Maide, 41.83, 104; A'raf.

57; Tevbe. 61 , 73, 1 1 7; Ahzab. 1 , 6, 13. 38, 45,

53; Mumtehine. 12; Tahrim. 8, 9.

Peygamber blr beserdir, Isra. 93; Kehf, 110;
Fussilet. 6.

Peygamber blr zorba degildlr, Kaf, 45; Gasjye,

21.22.
Peygamber, en ustiin ahlaka sahipllr, Kalem,

4.

Peygamber tslahatgidir, Hud. 88.

Peygamber lie lartisan kadin, Mucadele, 1.

Peygamber keyflne gore konusmaz, Necm,3.
Peygamber, mumtnlere 6z canlanndan daha
yakindir, Ahzab. 6

Peygamber, teblig gorevini adalefle yapmis-
tir, Enbiya, 109

Peygamber, ucret istemez, Yusuf, 1 04; Furkan,

57; Sebe'. 47; Sura. 23.

Peygamber ve ama, Abase, 1-10-

Peygamber ve hanimlan, Tahrim. 1,3-5.

Peygamber'e bial, Fetih, 10.

Peygamber'e helal kilinan hantmlar, Ahzab,
50.

Peygamber'e isyan, Nisa, 1 15.

Peygamber'e salat ve selam, Ahzab, 56.

Peygamber'e saygi, Nur. 62. 63; Hucurat, 1-5.

Peygamber'i hakem kabul etmek, Nisa, 65.
Peygamber'in, ayi Iklye bdlme mucizesi.

Kamer. 1.

Peygamber'in gorev smin, Ankebul, 18; Fatir.

23, 24; Sad. 65. 70.

Peygamber'in hanimlan, Ahzab, 26-34, 51-

53, Tahrim, 1.

Peygamber'in hanimlan mumlnlerin annesl-
dir, Ahzab. 6.

Peygamber'in imanda sebati. En'am, 56-58

Peygamber'in mirac mucizesi, Isra, 1, Necm,
1-18.

Peygamber'in rlsalet sebebi, Ahzab, 45-48.

Peygamber'in sozii vahiydir, Necm, 3-5.

Peygamber'in sefaati, Hicr. 88.

Peygamber'in teblig gorevl, Maide. 67.

Peygamber'in tevazu gorevi, En'am, 52.

Peygamber'in ummetine du§kunlugu, Tev-

be. 128; Kehf. 6; Suara, 3.

Peygamber'in yetkl sinin, En'am. 50. 66, 104,

106, 107; Yunus, 49, 108; Hud. 12; Nahl, 35,

82; Furkan, 56; Ankebut. 50; Sura, 48; Ahkaf,

9
Peygamber'in hiikumlerlne itaatin luzumu,

Hasr, 7.

Peygamberler Allah'in hazineslne sahip de-
gildlr, Hud, 31.

Peygamberler arasmda lark yoklur, Bakara.
136.

Peygamberler de mesuldiir, A'raf, 6.

Peygamberler gaybt bilmez, Hud, 31

.

Peygamberler melek degildir, Hud. 31

.

Peygamberler sadece be$erdir, ibrahim, 11.

Peygamberlerin blr kismi hakkinda
Kur'an'da bilgi verilmemistir, Mu'min, 78.

Peygamberlerin fazileti, Bakaia. 253.

Resul-Resulullah (s.a.), Bakara, 108, 143,

150; A'raf, 158; Tevbe. 29. 32; Ahzab, 29, 31.
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Musrikler, kadinlara deger vermezler, En'am,

1 39; Nahl. 58, 59; §ura, 1 7; Zuhruf. 1 7; Tut 39;

Necm. 21,22.

Musrlklerln itlraflan, Mu'minun, 84-89.

Mu^nkierin kiz cocukfarim oldOrmelerl,

En'am, 137, 140; Nahl. 57-59; 5ura. 17:

y

1

Tekvir. 8, 9.

Musriklerin, Hz. Peygamber'den sacma istek-

lerl, isra, 90-93.

Musriklerin Hz. Peygamber'e karsi tavn, Cin,

19.

Sibiller, Bakara. 62; Maide. 69, Hac. 17,

6lum ve sonrasi

Ahfrete Iman, Bakata. 4. 46. 62. 123. 177; Al-i

imran. 9. 25; Nisa, 38. 39. 59, 1 62; En'am. 1 13;

A'raf. 147; Tevbe, 1B, 19, 44; Yunus, 45; Nahl,

22; Kent. 110; Neml, 23; Lokman. 4; S,ura, 7;

Meanc. 2. 26.

Ahirete hazirlik, Bakara. 110; Hac, 77; Yasin.

12. 59; Hasr. 18; Kiyamet. 13.

Ahiretln dehseti. Mu'min, 1B.

Ahiratin vukuunda suphe yoktur, Casiye, 32.

Ahirelte biitun sirlar actga cikar, Tank. 9.

Ahirelts amir Allah'a aitlir, fnfitar, 19.

Ahiretle herkesa, yapdgmin karsiligi eksikslz

varllir, Zumer. 70; Zilzal, 78.

Ahiretle insan olumsuzdur, Duhan, 56.

Ahiretle mes'ut ve bedbaht yuzler, Al-i Imran.

104; Muddessir, 20-25; Abese, 33-42; Gasiye.

1, 16.

Ahirelte pismanhk fayda vermez, Ibrahim.

44.

Ahlrette uzuvlar sahitlik eder, Fussilet. 20
22.

Ahirelte zalimlerin mazeretlert gecersizdir,

Mumin, 52.

Ahirette zuliim yoktur, Casiye. 22; Mu'min,

17.

Amel detteri arkalanndan verllenler, Insikak,

10-15.

Amel defter i sag yanindan verilenler, Hakka,

19-24; Isra. 71; Insikak. 7-9.

Amel defterl sol yanindan verilenler, Hakka.

25-37.

A'raf ve A'raf halki, A ral, 46. 48.

Cehennem, insanlar va cinlerle dolacakttr,

Hud, 1 19. Secde, 13.

Cehennem sarabi, Saffat. 57. 58. 67, 68; Vakia,

42, 54. 55; Nebe', 24. 25; Gasiye, 5-

Cehennemde klfirlerin durumu, Ibrahim, 16.

17; Kehf. 29; Mulk. 6-11

Cehennemde dlum yoktur, Ta-Ha. 74; A 'la. 12.

13.

Cehennemln dehseti, Mulk, 6-8; Muddessir,

26-31.
Cehennemln genisligi. Kaf. 30.

Cehennemtn yedi kapisi vardir, Hicr, 44.

Cennet sarabi, Saffat. 45-47; Tur, 23; Vakia, 18,

19; Insan. 5-6. 15-18; Nebe'. 34; Muttatfifin,

25-28, Gasiye. 14.

Cennetin kisimlan, (Adn cennetlerl:) Tevbe,

72; Ha'd, 23; Nahl, 31 ;
Kehf, 31

;
Meryem, 62;

Ta-Ha. 76; Fatir, 33; Sad, 50, Mu'min, B; Saff.

12; Beyyme, 8; (Flrdevs cennetlerl:) Kehf.

1 07. Mu'minun, 1 1 ; (Me'vfl canned:) Secde,
19; Necm, 13-15; (Nairn cenneti:) Sahal, 40-

44; Vakia. 12; Intitar, 13.

Cennetin vasiflan, Ra'd, 35.

Ecel, Nisa, 77, En'am. 2, 60; A'raf. 34; Yunus. 49;

Hud. 3; Nahl, 61; Nun, 4.

Ecel deglsmez, A'raf, 34; Yunus. 49; Nahl. 61;

Mu'minun, 43; Munafikun, 11.

Firdevse varis olanlann vasiflan, Mummun. 1-

11,

GQnahkarlann ahiretteki plsmanliklan,
Mu'minun, 99. 100; Secde. 12. Nebe'. 40.

Hasir (Kiyamet gununde Insanlarm Allah'in

huzuruna toplanmasi), En'am, 94, 134; Hicr,

85; Nahl, 84. 89: Isra, 71 ;
Kehf, 48; Ta-Ha. 15;

Enbiya, 104; Hac. 7; Ankebut. 5; Rum. 43; Se-

be'. 3; Mu'min. 59; Zumer. 69; $iita, 7, 19;

Ahkaf, 3; Tur, 1-8; HaKka, 1-3; Murselat, 1-7;

Nebe'. 39.

Kabir ve kabir hayati, En'am, 98; Tevbe, 84; Ib-

rahim, 27; Ta-Ha, 124; Mu'min, 46: Mumlehi-

ne, 13; Abese. 21; Tekasur, 1-2.

Kevser, Kevser, 1.

Kiyamatin alametlerl, Kehf, 97, 98, Enbiya. 96,

97; Neml, 82; Sebe'. 14; Zuhruf, 43, Muham-
med, 18; Kiyamet, 6-1 0.

Kiyamet ve sonrasi, Kehf. 47-49; Ta-Ha. 105-

112.

Kiyametin dehseti, Lokman, 33: M-rselat. 6-9;

Abese, 33-42.

Kiyametin Itmi Allah'a aittlr, A ral. 1 B7: Ahzab.

63. Fussilet. 47.

Kiyametin vuku sekll, Ibrahim, 48; Tur, 9, 10;

Vakia. 1-7; Hakka, 13-16; Muzzemmil. 14, 17,

18. Murselat. B-14; Nebe'. 1 8-20, Tekvir, 1-6.

11-13; Intitar. 1-4; Insikak. 1-5; Zilzal, 1-5;

Karia, 1-5.

Kiyametin vakti geldiginde gunahkarlarin du-

rumu, Rum, 55-57.

Kiyametin vukuu kesindir, Kehf, 21 ;
Hac. 7.

Kiyametin vukuu sirasinda insanlar, Hac, 1,

2.

Kiramen Kalibin melekleri, Kaf. 1 7, 1 B. Infilar.

11.



KUR'AN'DAN ONCEKI KITAPLAR

IncH, Al-i imran. 3. 48. 65; Matde, 46, 47, 66, 68,

110; A'raf. 157; Tevbe. 111; Folih, 29; Hadid.

27.

Tevrat. Al-i imran. 3. 48. 50. 65. 93; Maude. 43.

44. 46, 66. 68. 110; Tevbe. 111; Fetih, 29;

Saff, 6; Cum'a, 5.

Zebur, Nisa. 163; Enbiya, 105.

MUMiN-MUSLUMAN-KAFlR-MUNAFIK-MU5RiK

Dehriler, Casiye. 24.

Kafirier dosl edilmez, Nisa, 144; Tevbe. 23;

Mumlehme. 1.

Kafirlere, Itaat edilmez, Furkan, 52.

Kafirlere ve munafiklara llaal edilmez,

Ahzab, 1, 48.

Kafirlere, lyillkleri fayda vermez, Al-i Imran,

117.

Kafirlere uyan fayda vermez, Bakara. 6. 7; Ya-

sin, 10.

Kaflrleri aciz birakan sorular, Tur, 28-43.

K&firlerln ahirettekl plsmanliklari, Mu'min.

11: Ahzab. 64-68; Falir. 37; Mulk. 10, 11.

Kafirlerin cehenneme sUrulusu, Zumer, 71,

72.

Kafirlerin isleri bosa gidecekltr, Kehl. 104,

105; Nur. 39; Ahzab. 19.

Kafirlerin Kur'an karsismdaki tavirtan, Hac,

72.

Mecusiler, Hac, 17.

Kendilerinl Allah'a adayan muminler, Tevbe,

111.

Mujdeli muminler, Tevbe. 112

Mumin-kafir karsitastirmasi, Bakara, 26, 257;

Hud, 24; Nahl, 75, 76.

Mumln ife fasik bir tutulmaz. Secde. 18.

Muminler birbirinin dostudur, Tevbe. 71.

Muminler kardestir, Hucurat. 10.

Muminler yeryuzunUn halifesldir, Fatir. 39.

Muminlere iftira ve eziyel edenler, Ahzab,

58.

MUminlere Iskence edenler ve cezalari,

Buruc. 4-10.

Muminlerln, ahirette yollan aydmliktir,

Hadid, 12; Tahrirn, 8.

Muminlerln gorevi itaatlir, Nur, 51, 52.

Mumlnlerin dini ve ahlaki vasiflan, Mu'rninun.

1-11

Mumlnlerin, kafirlere ve birbirlerine kargi tu-

tumlari, Felih, 29.

Muminlerin nuru, Tahrim, 8

Mumlnlerin simasi, Felih, 29.

Muminlerln lestimiyetl, Ahzab. 2?.

MUmlnlerin lutumlan, Tevbe, 71, 75-77, 79.

Muminlerin vasiflan, Enfal, 2-4; Ra'd. 19-24;

Sura. 36-39; Mearic, 22-53.

Muminlerln ve llim adamlarmin degerl,

Mucadele, 11.

Munafiklar, Bakara. 8-20. 204-206; Al-i Imran,

157, Nisa. 61. 64. 69. 88, 138. 145; Enfal,

49.

Munafiklar dost olmaz, Nisa, 89.

Munafiklar, kafirlerin dostlandirlar, Hasr,

11.

Munafiklann cenaze namazi kilinmaz, Tevbe,

84.

Munafiklann zayif muslumanlara kargi insaf-

sizliklan, Munafikun. 7, 8

Munafiklann tablali, Hasr, 11-14.

Munafiklann tutumlan, Tevbe, 55-59. 67;

Munafikun. 1-5.

MuslUman olarak olmek, Bakara. 132; Al-i

Imran, 102. 193; A'raf. 126;Yusuf, l01;Neml,

18, 89, 90.

MuslUman Ummet, Bakara, 128.

Musiumanin sahsiyeti, Maide, 54.

"Muslumanlar" adim veren Allah'tir, Hac,
79.

MuslUmanlarla suclular bir degildlr, Kalem,
35.

Musrikler Allah'a cocuk isnal elliler, En'am.

6; Yunus. 68-70; Nahl. 57, 62; Isra, 40; Mer-
yem. 88-92: Enbiya. 26; Hac, 3, 4; Sebe\ 40-

42. Saffat. 149-159. 180; Zuhruf, 15, 16. 1B,

79-82; Tur. 39; Necm. 21 . 22.

Musrikler. Allah'tan baskasini tann edlndi-

ler, Bakara. 165; Al-i Imran, 151; Nisa, 117;

Maide. 76; En'am, 1, 107. 136. 150; A'raf. 191;

Yunus, 1B, 66. Hud, 109; Ibrahim. 30; Hicr. 95,

96; Nahl. 73; Meryem. 81; Hac. 11-13. 71. 74;

Furkan.3. 55; Yasin. 74. 75; Saffat. 11; Sad.
5-7; Zumer, 15. 45. 67; MU'mm, 10-12; Sura,

9; Tur, 43.

Musrikler, putlari sefaatci kabul ederler,

Yunus. 18; Ra'd, 14; Nahl, 55; Meryem, 81,

82. Zumer. 3. 43, 44.
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1 1 6; Nur, 42; Furkan, 7; Yasin. 83. Zumer, 62.

63; §ura, 49; Zuhruf. 85; Casiye. 27; Fetih,

14; HadTd. 2. 5; Buruc. 9.

Gunssln hareketl, Enbiya, 33; Yasin, 38.

Gunesln, vaktln blllnmesl lcfn yaralilmasi,

En'am. 96.

Gunasln yaraticisi, A'raf. 54; Yunus, 5; Enbiya,

33.

Gunasln yaratilisi, Furkan, 61 ; Nuh, 16; Nebe',

13.

Kainahn yaralilisi, En'am. 101; A'raf. 54;

Yunus, 3; Hud. 7. Hicr. 85; Nahl. 3; Enbiya,

30; Furkan, 59; Secde. 4; Fussilet, 1 1 ;
Kaf.

38;Hadid, 4;Talak. 12.

Kainattakl duzan, Enbiya, 22; Rahman. 2, 7;

Mulk, 3, 4.

KUral, Bakara, 255.

Takvlm(ay, ytl, mevsim), Bakata. 189. 194.

217: ManJe. 2, 97; En'am, 96; Yunus. 5; Tevbe,

5. 36; Nahl. 12; bra. 12; Hac. 47; Rum. 4. Sec-

da, 5; Maaric, 4.

Yagmurla Allah olu topraga can verlr, Nahl,

65; Rum. 50; Fatir, 9; Fussilet. 39; Zuhruf. 11

;

Casiye, 5; Kaf. 1 1 ; Abase. 25-32.

Yerdekl kitalar, Ra'd. 4.

Yerfn yaraticisi, Bakara, 117; En'am, 14. 73.

101
;
Fatir. 1 ; Sura, 1 1 ;

Zanyal. 48; Tegabun.

3.

Yerin yaratilis.i, Enam, 101; A'ral, 54; Yunus, 3;

Hud. 7; Ra'd, 3; Hicr. 19. 85; Nahl. 3; Enbiya.

30; Furkan, 59; Secde. 4; Fussilet. 9-1 1 ; Kaf.

38; Zariyat, 20; Hadid. 4; Talak. 12; Nebe'.

6.

Yildizlarin yaraticisi. A'raf. 54.

Yildizlann uzayda donerek yuzmesl, Yasin,

40.

KUR'AN

Kur'an, Maide. 101; En'am, 19 Yunus, 15, 37.

61
;
Tevbe. 111; Yusuf . 2; Ra'd. 31 ; Hicr, 1 . 87.

91
;
Nahl, 98; Isra. 41. 45. 89; Kehf, 54; Ta-Ha,

2. 1 1 4; Furkan, 30; Neml. 1 -6. 76, 92; Kasas,

85; Rum, 58; Sebe'. 3 1 ;
Yasin, 2, 69; Sad. 1

;

Zumer, 27, 28; Zuhruf, 3, Fussilet. 3; Kaf. 45;

Rahman, 2; Vakia, 77; Kalem, 51; Miizzem-

mil. 20; insan. 23; Buruc. 21 ; Insikak, 21

Kur'an, agir agir okunmalidir, Muzzemmil,
4.

Kur'an, en dogru yola gdturur, isra, 9.

Kur'an, Insanlari karanliktan aydintiga pika-

nr, Hadid, 9.

Kur'an, Kadlr gacasinda Inmlstir, Ouhan, 22;

Kadr. 1

.

Kur'an, nlcln Arapca Indirlldl, §ura. 7; Fussi-

let, 44.

Kur'an, nipln parpa parpa indfritdl, Furkan.

31, 32.

Kur'an, rakipslzdlr, Bakara, 23, 24; Yunus. 38;

Hud. 13; Isra. 88.

Kur'an, ramazan ayinda Indirildi. Bakara.

185.

Kur'an, sifa ve rahmattir, Isra, 82.

Kur'an uzerinde dusunmek, Nisa. 82; Sad.

29, Muhammed, 24.

Kur'an'da lanetlenen agac, Isra. 60.

Kur'an'da muhkem va mutesabih ayetler, Ai

Imran, 7.

Kur'an'da nesh, Bakara, 106.

Kur'an'da on emir, En'am, 101-103; Isra, 22-

39.

Kur'an'da sacde ayetleri, A'raf. 206; Ra'd. 15;

Nahl, 50; Isra, 107; Meryem, 58; Hac. 16; Fur-

kan. 60; Neml. 25; Secde. 15; Sad, 24; Fussi-

let, 37; Necm, 63; insikak, 21; Alak. 19.

Kur'an'i dinleme Adabi, A'raf. 204.

Kur'an'i dlnlemekten alikoyanlar, Fussilet,

26
Kur'an'i koruyan Allah'tir, Hicr, 9.

Kur'an'i Peygambar uydurup yazmadi. An-
kebul. 50

Kur'an'm azameti, Ha$r. 21.

Kur'an'm Hz. Muhammed'e indlrilmesinl ka-

bullenemeyenler, Zuhruf, 31.

Kur'an'm Islmlerl, (Ahsenu'l*hadis:), Zumer,
23; (Furkan:) Bakara, 185; Furkan, 1;

(Hadls:) Vakia, 81
;
(Kltap:) Bakara. 2, 159.

177; Al-i im-ran, 3. 7; N«a. 105, 1 13. 123, 127.

1 30. 1 40: Made. 1 5; En'am. 114,1 55; A'raf, 2,

196; Yunus. 1;Hud, 1; Yusuf. 1; Ra'd, 1; Ibra-

him, 1 ; Her. 1 ;
Nahl, 64, 89; Kehf. 1 ; $uara. 2;

Neml, 1 ;
Kasas. 2. 86; AnkflbOt, 47. 51 :

Lok-

man, 2; Secde, 2; Sad, 29; Zumer, 1 , 2; Fussi-

let. 3, 41; Zuhruf. 2; Duhan. 2; Ahkaf, 2. 12;

Tur, 2; Vakia. 78; (Nur:) Tegabun, 8; (RQh:)

§ura. 52; (Zlkr:) Hicr, 6. 9; Nahl, 44; Enbiya,

50; Yasin. 69; Sad, 87.

Kur'an'm okunus sekli. isra,106;Muzzemmil.

4.

Kur'an'm bzeti sayilan ayet, Bakara, 177.

3*
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62; Fatir, 39; Sad. 26.

insan ibadet etmek icln yaraiilmisiir, Hicr. 99;

Zariyat. 56. 57; Mulk, 2; Cin, 16, 1 7.

Insan zayif yaratifmislir, Nisa, 28.

insana dogru yol gostar IImi stir, Insan, 3.

Insani cehenneme diisuren kdtulukler, Mud-

dessir. 43-47.

Insani an iyi bilen ve ona en yakin olan, onu
Yaratan'dir, Kat. 16.

tnsanin aczl, Maide, 30, 31; Nahl, 4.

insanm Aiiah'in emanetine tatlp olmasi,

Ahzab, 72, 73; Has/, 21.

tnsanin cektigi, kondi ettigi yuzundendir,

Rum. 41; Sura. 30. 34.

Insanin egillmi, Rahman, 3-4.

(nsanin hizmetlne sunulan varhk ve imkan-

lar, Bakara, 29; Ra'd. 2-4. Ibrahim. 32-34;

Nahl. 5-14. 78, 80. 81; Isra, 70; Enbiya, 30-32;

Hac. 36. 37, 63-65; Suara. 132-134; Neml, 60-

64; 86; Kasas, 71-73; Ankebut, 60-63; Rum,
20-25, 50; Lokman. 50, 29, 31 ; Secde, 37; Se-

bQ', 24; Fatir. 12, 13, 27. 28; Yasm. 33-36; ZD-

mer. 6, 21 ; Mu'min. 61 , 64, 79. 80; Zuhruf. 10-

13; Casiye, 12, 13: Kaf. 7-11; Rahman, 1-12;

Vakia, 58-59, 63-65. 68-73; Mulk. 15; Naziat,

30. Nebe', 6-16.

Insanin kendlsinde ibretler vardir, Fussilet.

53; Casiye, 4. Zariyat. 21; Tank, 5-7.

insanin mahiyell, Yunus. 12; Hud. 9-1 1 ; Yusuf.

11; isra. 11. 70. 83. 84; Kehf, 54; Enbiya, 37;

Hac. 66; Rum. 33-36; Zumer, 8, 49. Fussilet.

49-51; §ura, 48; Tegabun. 2, 3; Mearic, 19-

22; Beled. 4; Adiyat. 6-8

tnsanin ustunlugu, Bakara, 34; A'raf, 11, 172.

173; Hicr, 29-30; Isra, 61, 62. 70; Ta-Ha, 55;

Tegabun, 3; Tin, 1 -5.

tnsanin yaratilisi, Bakara. 28, 30; Al-i Imran, 6;

Nisa. 1; En'am. 2, 98; A'raf. 11. 189; Hicr, 26,

28; Nahl, 4, 72; Isra. 99; Ta-Ha. 55. Hac, 5;

Mu'minun. 12-14, 79; Furkan. 54; Rum. 19,

20. 54; Lokman. 34; Secde. 7-9; Falir, 11;

Yasin. 36, 77; Saffat. 1 1 ; Sad. 71 , 74; Zumer,

6; Mu'min, 64, 67; Casiye, 4; Kaf, 16, Necm,
45. 46; Vakia. 57-59; Nuh, 14. 19; Kiyamet.

37-39; Insan, 1-2; Murselat. 20-22; Abese.

18-20; Tank, 5-7; Tin, 1-5; Alak, 2.

tnsanlar Allah'a muhiactir, Fatir, 15.

insanlar blr tek ummal idl, Bakara, 213.

tnsanlann ve clnlerln yaratihs gayesi,

Zariyat, 16.

tnsanlann tarkliliklari, Fatir. 32.

tnsanlann tarkli imkanlara sahlp kilinmasi-

nin sebebl, Zuhruf, 32.

tnsanlann faaliytlerine gore derecelert var-

dir, En-am. 132; Ahkaf, 19; Insan, 1-2; Leyl,

4.

tnsanlann kabitelere ve milletlere aynlmasi-
nin sebeplerl, Hucurat, 13.

tnsanligin soyu. Nisa, 1.

Insanoglunun gaflell, Enbiya. 1-3

KEVNI (Kozmolojik) AYETLER

Ars, A'raf, 46. 48, 49. 54, Tevbe, 129, Yunus. 3;

Hud. 7; Ra'd. 2; Ta-Ha, 5; Enbiya, 22;

Mu'minun, 66, 116; Furkan, 59; Neml, 26;

Secde. 4; Zumer. 75; Mu'min, 15; Zuhruf, 82;

Hadid, 4; Mearic. 3. 4; Buruc. 15.

Ars'a Aiiah'in hukumran olmasi, Ra'd. 2; Ta-

Ha, 5; Furkan. 59; Secde, 4; Hadid, 4.

Ars'i yOklenen metekler, Mu'min. 7: Hakka.

17.

Ars'in sahibl Allah'tir, Neml, 26; Buruc, 15.

Ay, belirli bir vakle kadar seyreder, Ra'd. 2;

Lokman, 29, 30; Fatir, 13; Yasin. 39, 40; Zu-

mer, 5; Rahman. 5.

Ay, isigini gunesten alir, $ems, 2.

Ayin yaraticist, A'raf, 54; Yunus. 5; Enbiya.

33.

Ayin yaratilisi, Furkan, 61 ; Nuh, 1 6.

Daglarin yaratilisi, Ra'd. 3; Hicr. 19; Nahl, 15;

Kaf. 7; Nazial. 32.

Daglarin hareket edisl, Neml, 88.

Gdklerin baslangicta duman (gaz) halinde

olusu, Fussilet. 11,

Gdklerin yaraticisi, Bakara, 117; En'am. 14,

73, 101; Ibrahim, 32; Hac, 65, Fatir, 1; §ura.

11; Zariyat. 47; Rahman, 17; TeQabun. 3;

Naziat. 27.

Goklerln yaratilisi, En'am, 101: A'raf, 54:

Yunus, 3; Hud, 7; Ra'd. 2: Hicr. 85; Nahl, 3;

Enbiya. 30, 32; Furkan, 59; Lokman, 10; Sec-

de, 4; Fussilet, 1 1 ; Kaf, 38; Zariyat. 47; Hadid.

4;Talak. 12;Naz»at, 28.

Gdklerin yedi gok halinde yaratilisi. Bakara.

29: isra. 44; Mu'minun, 17, 86; Fussilet. 12;

Talak, 12; Mulk, 3; Nuh, 15; Nebe', 12.

Gdklerin ve yehn tasarrufu Allah'a aittlr, Ba-

kara. 107; Al-i Imran, 1 87; Maide, 40; Tevbe,
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:
Ibsdetler

Zeklti, malm lylaindan vermek, Bakara, 267.

Zakat, fakir torIn hakkidir, Zariyat. 19: Mearic,

24. 25.

Zekat varilmaya layik klmsaler. Tevbe. 60.

Zekati varmayenler va cazalan, Nisa, 77; Tev-

be. 5. 1 1 , 67. 79. 80; Fussilet, 7.

Zanginllk, ustuniuk sebebl olamaz, Kasas,

78-82: Abese. 1-10.

Zanginllk va rahmet, Allah'in allndadlr, Al-i

Imran, 73.

Zenginlarln malmda yoksullarin hakki vardir,

Zariyat, 19; Mearic, 24-25.

Zanginligi lla simaran adam. Kehf. 32-44; Ka-

sas. 76-82

Ziraat, Bakata. 267; En'am, 95, 99, 141; A'raf.

58; Yusuf. 47. 49. 63. 65; Ra'd. 4; Nahl, 1 ;
Kehf.

32; Suara, 148; Secde, 27. Vakia. 63-65.

(LtM, AKIL, TEFEKKUR, .BRET

Akletmeyi (akil yurutmeyl) ogutleyen ayoller.

Bakara, 44, 73. 75. 76, 1 64, 1 70. 1 71 , 242; AM
tmran, 65. 118; Maide. 58. 100; En'am. 32.

126. 151; Aral, 169; Enfal. 22; Yunus, 16, 42.

100; Hud. 51: Yusuf, 2. 109; Ra'd. 4; Nahl, 12.

67; Enbiya, 10, 67; Hac, 46; Mu'minun, 80;

Nur, 61 ; Furkan. 44; §uara, 28; Kasas, 60; An

kebut. 35. 43. 63; Rum. 24. 28; Yasin. 62. 68;

Saffat. 138; Zumer, 43; Mu'rmn. 67; Zuhruf. 3;

Casiye, 5; Hucurat. 4. Hadid, 17; Ha§r, 14;

Mulk, 10.

Akil sahlplerl. Bakara, 164, 169, 197. 269; AM
Imran. 7, 1 90; Made. 1 00; Yusut. 1 1 J Ra'd. 1 9,

Ibrahim. 52; Nahl. 12; Sad. 29. 42; Zumer. 9.

18, 21;Mu'min. 54; Talak. 10.

Allah'tan baskasinin bllglst sinirlidir, Bakara,

30-33. 255; Yusuf. 76; Lokman, 34.

Allah'tan Him fatemek, Ta-Ha, 114.

Bildiginl ogrotmenin gerekliligi, Bakara, 129.

151, 159, 174; Tevbe. 122; Abese. 1-4.

Bilmedlgl s*y uzarinde israr etmamek, Al-i

Imran. 66; Isra. 36.

Bllmadan hukum varmamek, En'am. 119. 144;

Hac. 8; Lokman, 20; Mu'min, 83.

Cahlllardan uzak durmak, Bakara. 67; Maide,

50; En'am. 35; A'raf. 199; Hud. 46

Dusunup ibrat ahnmasi garakan bazi olaylar,

Yunus, 5,6, 12; Ra'd, 3, 4; Nah), 11-13. 65. 66.

68, 79; Yusuf, 7; Rum, 19-25; Mu'minun, 21,

30; §uara, 7-9; Ankebut. 15, 24, 34. 35; Ya-

sTn. 71; Sad, 27; $ura. 39; Duhan. 38, 39;

Casiye, 4; Mulk, 19; Tank. 5-7.

Falcilik, buyuculuk va sihirbazlik, Bakara,

102; Maide. 3. 90; Felak. 1-4.

Gazlp gormek va yararlan, Al-i imran, 137;

En'am, 6. 11; Yusuf. 109; Nahl. 36; Hac. 46;

Neml 69; Ankebul. 20; Rum, 9, 42; Fatir, 44;

Mu'minun, 21 . 82; Muhammed, 10.

Hlkmet, Bakara, 251, 269; Nisa, 54; Ahzab. 34;

Sad, 20; Zuhruf, 63; Kamer. 5; Cum'a. 2.

Ilim adaminin dajerl, Al-i imran, 7, 18; Nisa,

162; Isra, 107; Hac. 54. §uara. 197; Ankebul.

43; Fatir, 28; Zumer, 9; Mucadele. 11.

Ilmin degerl va lime lesvik, Nahl, 43; Ta-Ha,

114: Kasas, 80; Zumer, 9; Mucadele. 1 1 ;
Alak.

1-5.

Inunin bllemoyecogl aeyler, Ra'd, 8; Lokman,

34
Insan Idrakini asan bllgl sahasi (Gayb). Baka-

ra, 33; En'am. 59; A'raf, 188; Hud. 123: Nahl.

77; Kehf, 26; Meryem. 78; Furkan. 6; Neml. 65;

Lokman, 34; Sebe\ 48; Fatir, 38; Yasin, 11;

Hucurat, 18: Kalem. 47; Cm, 10. 26; Tekv'r,

24.

Kalnat ve insanin varligi uzerinda tefekkuru

tesvlk, Fussilet. 53; Zariyat, 20, 21.

Kaiem vo yazi, Kalem. 1; Alak. 4. 5.

Okumaya Allah'in adi Ha baslamak, Alak. 1

.

Pesln hukOmden sakmmak, Nisa. 94; Hucurat.

6.

Sorup ogronmok, Enbiya, 7.

Tefekkur. Bakara. 219. 266; Al-i imran. 191;

Maide, 1 8; En'am, 50; A'raf, 1 76. 1 84; Yunus,

24; Ra'd, 3; Naht. 1 1 , 44, 69; Rum, 8, 21 ; Sebe',

46; Zumer. 42, Casiye. 13; Ha$r. 21.

Zan, kasin bilgl Ifada etmez, Yunus, 36; Hu-

curat. 12; Necm. 28.

INSAN

maan hirsma duBkundur, Mearic. 19-21; Fecr.

16-20.

Insan yeryuzunGn halifesidir, Bakara. 30;

En'am. 165; A'raf. 69. 74; Yunus. 14, 73; Neml.
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Hac. Bakara. 189. 196-200, 203; Maide, 97;

Hac. 26-37.

Hac v« umre, Bakara, 158, 196.

Haec-i ekber, Tevbe. 3.

Haccin a dab i. Maide. 1-2.

Hacilara su saglamak (slkaya), Tevbe, 1 9.

thramli Iken avlanmak, Maide. 95.

Kurban, En'am. 162; Hac. 26-37.

Kurban ve namaz, Kevser, 2.

Orue, Bakara, 183-185, 187, 196; {Kelfarel

orucu), Nisa, 92; Maide, 89; Mucadele. 4.

Orue Icin tldye, 8akara, 184.

Zekat, Bakara, 43, 83, 110,1 77. 277; Nisa, 77,

1 62; Maide, 1 2, 55; A'raf, 1 56; Tevbe 5, 1 1

.

71
;
Meryem, 31 , 55; Enbiya, 73; Mu'minun, 4;

Hac, 74; Neml, 3; Nur. 37, 56; Lokman, 4;

Ahzab. 33; Fussilet, 7; Mucadele, 13; Muz-

zemmil, 20; Beyyine, 5.

Zekatin verllecegl klmseler, Tevbe, 60.

iKTISADi HAYAT

Av ve avcilik, Maide. 1
. 2, 4, 94, 96: Nahl, 1 4;

Falir, 12.

Cimrillk, Bakara. 195; Al-i Imran. 49, 180; Nisa,

36, 37; Tevbe. 34. 35. Furkan, 67; Isra. 29.

31, 100; Muhammed. 37, 38; Hadid, 23. 24;

Hasr, 59; TeQabun, 15-18; Leyl. 8-10; Hume-
ze, 1-4; Adiyat. 8-1 1

.

Celiamak, Nisa, 32, Kasas. 77; Suara, 20;

Necm, 39-42; Leyl. 4.

Cdmertllk (Aynca bak: Ahlak-Mall yardim-

lasma), Bakara, 268; Isra, 29.

Demlr madanlnin dneml, Hadid. 25.

Devltt butcesine zarar, Al-i Imran. 161

Dunya-ahiret dengesl. Kasas, 77.

Dunya hayati blr imtihandir, Ankebut, 2. 3.

Dunya hayati, oyun-eglencedir, En'am. 32;

Ankebut, 64; Muhammed. 36; Hadid. 20.

Dunya hayatinin geclciligl. Kehf. 15, 16;

Hadid, 20.

Dunya nlmetleri, Al-i Imran, 14; Nisa. 134,

Hadid. 23.

Dunya nlmatlerlnden yararlanmak, A'raf, 31-

33.

Dunya ve ahiret nimetleri, Al-i Imran, 145.

148.

DOnyayi iatemek, Isra, 18.

Faiz, Bakara. 188, 275, 276, 278. 279; Al-i Im-

ran. 130; Nisa. 29-31. 160. 161. Rum. 39.

Faydaatz meegullyet, Mu'minun, 3.

Gasp (blrlnln ma Iin i zorla alma), Bakara, 1 88;

Nisa. 29-31.

Gunduz caiismak Iclndir, Yunus. 67; isra, 12;

Furkan, 47; Neml. 86; Kasas, 73; Rum, 23;

Mu'min. 61: Nebe', 11.

Haram ylyecek vt icacekler, Bakara, 173,

219; Nisa, 43; Maide. 3, 5. 90, 91, 93; En'am,

121. 138. 145; Nahl. 67, 115; Hac, 30.

Harcamalarda orta yol, Isra, 29; Furkan, 67.

Hayat Imtihandir, Al-i Imran, 153; Hud, 7; Mu-
hammed, 31.

Hola I olandan yemek ve Icmek, Bakara, 168,

172. 173; Maide, 1, 3-5. 87, 88; En'am. 118.

119. 142, 145; Nahl. 114. 115; Hac. 30.

Herkes Allah'a muhtagtir, Falir, 15, Muham-
med. 38.

Hirsizltk. Bakara. 1 88; Nisa, 28, 31 ;
Maide. 38.

39,

israf ve musrifler, En'am, 141; A'raf. 31; Isra.

26. 27, 29; Furkan. 67; Zuhruf. 32.

Kumar, Bakara, 188, 219; Nisa, 29-31; Maide.

90. 91.

Mai ve evlat Imtihandir, Enlai, 28; TeQabun,

14, 15.

Mulkiyet hakkma saygi, Bakara, 188.

Mulkiyeta tecavuz, Nisa, 161.

Olgu va tarti, En'am, 152; A'raf, 85; Hud, 84-86;

Isra. 35. Suara, 181. 182; Rahman, 7-9, Mu-

tatfilin. 1-7.

Rehln ve kira, Kasas, 26, 29.

Rizik, Ra'd, 26; Nahl, 114; Isra. 30; Nur. 28; An-

Kebul. 60. 62; Sebe'. 24. 36, 39; Zumer, 52;

Sura. 12. 19. 27; Mulk. 21;Talak. 3; Zariyal.

22, 57. 58.

Riziklan farkli kilan Allah'tir, Nahl, 71.

Rusvel, Bakara. 188.

Serve!, yalnizca zengfnler araainda dolas-

mamalidir, Hasr, 7.

Servele asm duskunluk, Al-i Imran, 14; Tevbe.

24, 35, 58. 59, 67, 75. 76; Fetih. 15, Hucurat.

14. 16. 1 7; Munafikun, 8; Fecr. 20; Alak. 6-8

Serveti birlktlrlp saklamak, Al-i imran. 49; Tev-

be. 34. 35; Tegabun. 15-18; Humeze. 1-4.

Sefihlere mal verilmez, Nisa, 5.

Ticaret.alis-veris, Bakara. 1B8, 198. 201,275.

282; Nisa. 29-31
;
Maide, 1: Hac, 28; Nur, 37;

Sad. 21-24; Cum'a. 9. 10.



Dogru din, Tevbe. 29. 33. 36; Nur. 25; Feiih. 28:

Salt. 9, Beyyme, 5.

Hak-batil, Bakara, 42; A ral, 1 1 8. Isra, 81 ; Kehf.

56; Hac, 62; Lokman, 30; Sebe'. 49; Mu'min.

5; Sura. 24; Felih. 28; Safl. 9.

Hani! dint, Yunus. 105; Nahl, 123.

Hidayet-dalAlal, Bakara, 175; En'am. 125;

A'ral, 30, 186, 178; Yunus, 108; Ra'd. 27, 33;

Ibrahim. 4; Nahl. 36. 37; Isra. 15. 97; Kehf, 17;

Meryem. 75, 76; Neml. 92. 93. Kasas. 50, 56,

85; Rum, 29; Sebe', 24, 50; Falir, 8; Zumer,

23. 37. 38. 41 ; Mu'min, 33; Kalem, 7.

Hldayeta uyanlara salam, Ta-Ha, 47.

Iman gonul sGsudUr, Hucural, 7.

Iman giicu, Nahl. 99. 100.

Iman-ibadat-ahtak. Bakara, 177.

Iman-islam, Hucural, 14.

Iman wvgisl, Hucural, 7.

iman lamlzllk, kufur plslikllr, Al-i Imran, 179.

imanda sebalsizlik, Nisa, 137.

imanda yakin, Bakara, 260
Imantn sarllari, Bakara, 177; Nisa, 136.

islam, Al-i imran, 19, 85; Made, 3; En'am, 125;

Tevbe, 74; Zumer. 22; Hucural. 29; Safl, 7.

Islam mukemrneldir, Ma du 3.

Kufiir (inkarcihk, kafirlik). Bakara. 88. 93. 108,

217; Al-i Imran. 52, 80. 90. 167. 176, 177;

Nisa. 46, 137, 155. 156; Maide, 41 , 61, 64. 68;

Tevbe. 12. 22, 36, 74. 97, 107; Ibrahim, 28;

Nahl, 106; Zumer, 7, 8; Rum. 44; Lokman, 23;

Fatir, 39; Hucural, 7.

Munafikhk (nifak), Tevbe. 77, 97. 101.

Munaliklik alametlerinden bazilari, Bakara,

9-12. 15. 17. 19, 20. 264. 266; Nisa. 66. 83.

A-

142. 143; Maide, 41, 62. 63; Tevbe. 42. 54,

56. 59, 67. 69, 74-76, 78. 107; Hud. 5; Nur.19;

Kasas, 60; Muhammad, 22, 25. 26; Felih, 11,

15; Hucurat, 14, 16. 17; Ha$r, 11-13, 16;

Munalikun, 1, 4, 7.

Musriklik (Allah'a es tutmak, ortak kosmak),

Nisa. 36, 46. 116; Maide, 76; En'am. 110.

1 51 ; Nahl. 74; Isra, 23, 39; Hac. 3 1 ;
Ankebut.

10. 11, 68; Rum, 28. 29. 31, 32; Ahzab, 57;

Sebe'. 41; Lokman. 13; Zuhrul, 20. 21. 57-59;

Casiye, 23; Ahkal, 5; Muhammed. 1 2.

Musrlklikten sakinmak, Suara. 213; Kasas,

88; Rum. 31 ; Zumer, 65, 66; Mu'min. 66; Fus-

silet, 37; Muhammed. 15, 36; Zariyat. 51.

Stral-i rmistekim, Fatiha. 6; Bakara, 142, 213;

Al-i Imran. 51, 101; Nisa. 68. 175; Maide. 16;

En'am. 39, 87, 126, 161 ;
A'ral. 16; Yunus. 25;

Hud, 65; Hicr. 41 ;
Nahl, 26, 1 21 ;

Isra, 35; Mer-

yem. 36; Hac. 54; Mu'minun, 73; Nur, 46; Ya-

sin. 4. 61 ;
SaHal, 18; §ura. 52; Zuhruf. 43. 61

.

64, Ahkal. 36; Felih, 2. 20; Mulk, 22.

Tevhld ve tevhld inanci, Fatiha, 5; Bakara.

163. 255; Al-i Imran. 2, 6. 18. 62; Nisa, 78.

171; Maide. 73, En'am, 19, 46. 102, 106;

A'ral. 59. 65. 73. 85. 158; Tevbe. 31. 129;

Hud. 14, 50. 61. 84; Ra'd, 30; Ibrahim, 52;

Nahl, 2, 22, 51, Keht, 110; Ta-Ha. 8. 14, 98;

Enbiya, 22, 25, 85. 108; Hac, 34; Mu'minun,

32, 91, 116; Neml, 26, 60-64; Kasas, 70-72.

88; Falir, 3; Sad, 65; Zumer, 6; Galir, 62, 64;

Fussilet. 6; Zuhruf, 84; Duhan. 8; Muham-
med. 19; TGr. 43, Hasr, 22. 23; Zariyal. 51;

Tegabun, 13; Muzzemmti. 9.

Yels hallndeki Iman, Mu'min, 84, 85.

iBADET

Abdest, Maide. 6.

Guaul, Maide. 6.

Teyemmum, Nisa. 43; Maide, 6.

Mabedierm dokunulmazligi, Bakara, 114;

Hac, 40.

Mescidler Atlah'indir, Cin, 18.

Mescidlerin ihyasi, Tevbe, 18, 19.

Namaz, Bakara. 3, 43. 45. 83, 1 1 0. 1 52, 1 77.

238. 239. 277; Nisa, 77, 162; Maide. 12, S5,

58, 91. 106; En'am. 72. 92, 162; A'raf, 170;

Enlal, 3, 35; Tevbe. 5, 11. 71; Yunus, 87,

Ra'd, 22; Ibrahim, 31, 37, 40; Meryem, 31, 55;

Ta-Ha, 14, 132; Enbiya, 73; Mu'minun, 2. 9;

Hac. 35, 78; Neml, 3; Nur. 37, 56; Rum, 31

,

39; Lokman 4, 17; Ahzab, 33; Falir, 18, 29;

Mucadele, 13; Mearic, 22, 23, 34; Muzzem-
mil, 20; Beyyme. 5; (Cuma namazi), Cum'a.

9, 10; (MunSfiklarm namazi), Nisa, 142; (Sa-

bah namazi), Nur, 58; (Sarhosluk hallnde

namaz), Nisa, 43; (Savasta cemaalle na-

maz), 102; (Yatsi namazi), Nur, 58.

Namaz nasil olmalidir, Ankebut. 45.

Namaz vakltlerl, Isra. 78, 79; Hud. 14; Ta-Ha.

136; Rum, 17. 18.

Namazi kusurlu va rlya lie kilanlar, Maun, 4-

6.

Namazi ziyan edenler, Meryem, 59.

Namazm kisaldlmast, Nisa, 1 0

1

Namazin farz olusu, Nisa, 103.
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Allah birdir (vahdaniyet), Bakara, 163. 255; Al-

i imran, 2, 6, 1 8; Nisa. 87. 1 71 ;
En'am. 1 9, 1 02;

Tevbe. 31; Hud. 14; Ra'd. 16.30. Nahl, 22. 51;

isra. 42. 43; Ta-Ha. 8. 98; Enbiya. 22, 25;

Mu'minun, 91. 116; Kasas, 70. 88; Fatir, 3;

SaHat, 1-5; Sad, 65, 66; Zumer, 4-6; Mu'min,

3. 16. 62. 65; Fussilet. 6; Zuhruf. 84; Duhan, 8;

Hajr, 22, 23; Tegabun, 13; Muzzemmil, 9;

Ihlas. 1.

Allah diledlgini yapar (Iradt), Bakara. 185.

253; Al-i Imran. 26. 40; Maide, 1 ; Hud. 107; Ib-

rahim. 27; Hac. 14, 18; Niir, 45; Kasas, 68;

Rum, 54; Suara. 49; Buruc, 16.

Allah dirldir (Hayat), Bakara. 255; Al-i Imran. 2;

Ta-Ha. 111; Mu'min. 65.

Allah abedidlf (Beka), Bakara. 255; Furkan,

58; Kasas. 88; Rahman, 26; Hadid, 3.

Allah ezeiidir (Kidcm), Bakara. 255, Hadid.

3.

Allah her seyi billr (llim), Bakara, 29, 33, 231

.

255. 282; Al-i imran. 29; Maide, 7, 99; En'am,

3, 59. 73; Hud. 5; Ra'd. 8-10; Ibrahim. 38.

Nahl. 19, 23; Ta-Ha, 7. 9B; Enbiya. 110; Hac.

70. 76; Mu'minun, 92; Kasas. 69; Ankebul, 45.

52; Lokman, 23, 34; Secde, 6; Sebe', 2; Fatir.

38; Zumer, 7, 46; Mu'min 19; Fussilet. 47;

Sura, 12, 24-25; Hadid. 3. 4, 6, Mucadele. 7;

Hasr. 22: Tegabun. 4, 11. 18; Mulk. 13. 14.

Allah her aeyi gorur (Basar), Bakara, 96, 1 1 0,

233. 237; Al-i Imran, 15. 20; Nisa. 58, 134: is-

ra. 1 , 1 7, 30. 96; Hac, 61 . 75; Sebe'. 1 1 ;
Fatir.

31. 45; Mu'min. 20, 44. 56; Sura. 1 1. 27; Ha-

did. 4; Mu'cadele. 1; Mulk. 19; Inykak. 15.

Allah her $eyi isilir (Semi'), Bakara. 127,

137. 181, 224. 227. 244. 256; Al-i Imran, 34,

35, 38, 121; Nisa. 58. 134. 146; En'am, 13,

115; A'ral. 200; Enfal. 61 ; Yunus. 65; Yusuf

,

34; Ibrahim. 39; Enbiya. 4; Nur, 21. 60. Suara.

220 Ankebut. 5. 60; Sebe*. 50; Mu'min. 20,

56; Fussilet, 36; Sura, \ 1 ; Mucadele, 1

.

Allah hleblr seye benzemez, Bakara. 22;

En'am, 101 ; Meryem, 65; §0ra. 1 1 ;
ihlas. 4.

Allah kendlllginden vardir, Bakara, 255
Allah soz soyler (Kelam), Bakara. 37; Nisa,

164; En'am. 34, 115; Aral, 158; Kehf. 27,

109; Lokman. 27.

Allah vardir (Vucud), En'am. 75-79; Neml. 59-

64; Kasas. 71 -73; Enkebut. 61 , 63; Hadid, 3;

Mulk. 19. 30.

Allah yaralicidtr, Bakara, 28. 29. Al-i Imran. 47;

Maide. 17; En'am. 73. 95. 101, 102; A'raf. 54,

R'ad. 16; Hicr. 86; isra. 99; Nur. 45; Kasas,

68; Rum. 27. 40, 54; Secde, 7; Fatir. 1 ;
Yasin,

81; Zumer. 62; Mu'mm, 62; Sura. 49; Kamer,

49. 50; Vakia, 57-59. 63-65; Hay, 24; Toga-
bun. 2.

Allah'in her seye gucu yeter (Kudrel), Baka-
ra. 20, 106. 109. 148. 259. 284; Al-i Imran, 26.

29. 65. 1 89. Nisa, 1 33. 1 49; Maide, 1 7, 1 9. 40,

120. En'am, 17. 37, 41. 65; Enfal, 41; Tevbe.

39; Hud. 4: Nahl. 70. 77; isra. 99: Hac. 6, 39;

Mu'minun, 1 8; Nur, 45; Furkan, 54; Ankebut.

20; Rum, 54, Falir, 1 , 4; Yasin. 8 1 ; Sura, 9,

21 . 50; Ahkaf, 33; Fetih. 21 : Hadid. 2; Hajr, 6;

Talak. 12; Tahrim, 8: Mulk. l; Mearic. 50;

Kiyame. 4. 40; Murseial. 23; Tank. 8.

DiNLER, INANQLAR, iYl VE K6t0 YOLLAR

Din, Bakara. 132. 193. 217. 256; Al-i Imran. 19.

24, 83. 85; Nisa. 46. 1 25, 1 46; Maide. 3, 54,

57, 77; En'am. 161; A'ral. 29. 51; Enlal. 39. 49,

72; Tevbe. 1 1 , 1 2, 29. 33, 36. 1 22; Yunus, 22,

105; Yusuf, 40; Nahl, 52, Hac. 78; Nur, 2, 25;

Ankebut. 65; Rum. 30, 32, 33. 43; Lokman,

31; Ahzab. 5; Zumer. 2. 3;§ura. 13. 21 ;
Fetih.

28; Zariyat, 6; Mumtehine, 8, 9; Salt, 9; Hilar.

9; Tin, 7; Beyyine, 5; Maun, 1; Kafirun, 6;

Nasr. 2.

Din gOnu, Faliha, 4; Hicr, 35, Suara, 82; Sattat,

20; Sad. 78; Zarryat. 12; Vakia. 56; Mearic, 26;

Muddessir. 46; Inlilar. 9. 15, 17, 18 Mutaffifin.

11.

Dinde ihlas, A ral. 26; Yunus, 22; Ankebut, 65,

Lokman, 32, Zumer, 2, 11; Mu'min, 14, 65;

Beyyine. 5.

Dinde telrika, En'am, 159.

Dinde zorlama, 8akara. 256
Dinden donme (irtidad), Bakara. 1 0B, 217; Al-i

Imran. 86-90, Nisa. 137; Nahl. 106-109; Mu-

hammed, 25. Necm, 36-38.

Dini butunuyle benimsememek, Hac, 11,

12.
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zab. 54; Mumlehme, 1: TaQabun, 4; Mulk,

13.

Allah, goklerl va yerl alti gunda yaratti, A'raf,

54; Yunus, 3; Hud, 7; Furkan, 59. Seeds, 4;

Kaf. 38; Hadid. 4.

Allah, gozatleyicidir, Nisa, 1.

Allah, gozlerin hain bakisim va kalplerln giz-

ledigini bllir, Mu'min. 19.

Allah, hakimler haklmldlr, Tin, 8.

Allah, har an yaratma halindadir, Rahman.
29.

Allah, har seyi an gCizel sekllde yaratmistir,

Secde, 7.

Allah hsrkesin malsetlnl takslm atmlsHr, Zuh-

ruf, 32.

Allah Ha olan ahltlerlnf bozanlar, Bakara,
27.

Allah, Insanlara hayir va sarrl tanitmistir,

Sems. 8; Baled. 10.

Allah, Insanlara zulmatmaz, Tevbe. 70; Enfal,

51, Hud. 101; Kal. 29
Allah, Inaanlan boauna yaratmamis lir,

Mu'minun. 1 15.

Allah katinda zaman, En'am, 12.

Allah, klmseye zulmatmaz, Yunus, 44, 47;

Rum, 9.

Allah, kolayhk dllar, Bakara. 185.

Allah korkusu, Bakara. 74. 150, Ah Imran, 175;

Nisa, 77, Tevbe, 13; Ahzab. 39; Fatir. 28
Allah, kullanna 90k lutulkardir, §ura, 19.

Allah, muminlerin dostudur, Al-i Imran, 68;

Hac. 78.

Allah, nOrunu lamamlayacaklir, Tevbe. 32;

Saff, 8.

Allah, peygambarlerden sbz almistir, Ahzab,

7.

Allah, ReaOlunu himaya atmistir, Duha, 1-8;

Insirah, 1-8.

Allah Mvglsi, Bakara, 165; Al-i Imran. 31 ; Tev-

be, 24.

Allah uc deglldfr, Nisa, 171.

"Allah, ucun uguncLJsudur ^ diyanlor. Nisa.

73.

Allah, vadinden donmaz, Ibrahim, 47; Hac, 47;

Rum. 6.

Allah va Peygamber sevgisl, Al-i Imran, 31.

Allah va Peygamber dUsmanlan, yakm akra-

ba bile olaa, dost adlnllmsz, Enfal, 13, 28.

Allah va Rasulu mutlaka galip gelecaktir,

Mueadele. 21.

Allah va ResOIOne Itaat, Nisa. 13. 14, 69. 80;

Maida, 92; Enfal, 20, 24; Nur. 52. 54; Ahzab.

36, 71; Muhammad. 33; Fetih. 17. Hucurat,

14; Hasr, 4; Tegabun, 12.

Allah va ResOliina saygi, Hucurat. 1.

Allah zallm degildir, Al-i Imran. 182; Nisa. 40;

Nahl. 33. 34; Kehf. 49; Hac. 10.

Allah zayillarin yardimcisidir, Kasas. 5.

Allah'a hicblr lylllk veya kotiiluk glzli kal-

maz, Lokman, 16.

Allah'a hlcbir say gizll kalmaz, Mueadele, 7.

Allah'in adalatl, Al-i imran, 1 95.

AHah'm dinl, Al-i Imran. 83; Fetih. 2.

Allah'in Tn Her I. Ra'd, 17.

Allah'in giizel Islmlarl. isra, 110; Ta-Ha. 8;

Hasr. 22-24.

Allah'in llml her seyl kusatmistir, Mu'min, 7.

Allah'in 1
1
mi yazmakla bitmez, Kehl, 109.

Allah'in insanlara lutuf va ikrami, Bakara, 22;

Nisa. 95-99. 113. 141, 142; Nahl, 66-69, 71,

72, 78, 81 ; isra, 11 . 20. 21
.
56. 70; Ta-Ha. 53.

54; Hac. 63, 65. 66; Mu'minun, 18, 22; Nur.

21; Furkan. 45-49; Kasas, 71-73, Rum, 46;

Lokman, 20; Secde. 27; Yasin, 33-35. 71 -73;

Mu'min. 61, 64, 79, 80;Zuhruf, 10-13; Casiye,

12, 13; Vakia, 85; Kal, 6-11; Abese. 24-32

Allah'in insana yakinligi, Kal, 16.

Allah'in insanlara musamahasi, Nahl, 61.

Allah'in laneti. Nisa, 52, 116.

Allah'in magfiretl va azabi, Hicr, 49, 50.

Allah'in magllretinln genlsllgi, Nisa, 116;

Necm. 32.

Allah'in mum In mucahldlere yardimi, Enfal,

17, 26; Rum. 47.

Allah'in nlmetlerl sayilamaz, Ibrahim, 34;

Nahl. 18.

Allah'in rahmet ve magtlrati, Keht. 56.

Allah'in rahmetl her seyl kusatmistir, A'ral.

156. Mu'min. 7.

Allah'in rahmetindan umlt kesilmez, Yusuf,

87; Zumer, 53.

Allah'in savdigl millet nasil olmalidir, Maide,

54. 55.

Allah'in sunnelinde (kanununda) deglsiklik

gdrulemez, Isra. 77; Ahzab. 38 39; Falir. 43;

Fetih. 23.

Allah'in vadi haktir, Mu'min, 55; Casiye, 32.

Allah'in varliginin dalillerl, Yusuf. 105; Ra'd.

2-5; Nahl. 10, 13. 65-69; Hac. 5; Yasin. 32-44;

Fussilet. 37. 39. 53; §ura, 29. 32; Casiye. 3. 6;

Vakia. 58-72; Ga$iye, 17-20.

Allah'in yaraltiklarinda uyumsuzluk yoklur,
Mulk, 3. 4.

Allah'in yardimi, En'am, 63. 64. Tevbe, 25, 26;

Nasr, 1-3.

Allah'in yardimina layik olanlar, Hac, 40,
41.

Allahtan baskaai loin glzll kalan bllgilar, Lok-
man. 34.
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AlLE DUZENI

All* ahlakt, Nisa, 3, 4. 129, Nur, 22; Ahzab.

55.

Aile reisinin sorumlulugu, Meryem, 55. Ta-

Ha. l32;Tahrim. 6.

Aile sevqi ve huzur yuvasidir, Rum. 21

Ailada ban?. Nisa. 166

Akrabahk baglan, Bakara. 83. 177. 215; Nisa,

1, 36; Tevba, 23; Hud. 45, 47; Ha'd, 21, 25;

Nahl, 90; isra, 26; Nur. 22; Rum. 38; Muham-
mad, 22.

Ana-babaya itaat, Isra, 23-25; Ankebut. 8; lok-

man. 14, 15; Ahkal. 15.

Birdan lazla kadmla evlanme, Nisa, 3-4;

Ahzab, 50.

Bosanan eslerin gocuklannm bakimi, Nisa,

35. 128; Talak, 6, 7.

Bosanma va usOlu, Bakara. 227-231; Nisa.

130. Mumtehine, 10. 11; Talak. 1.2.

Cocuk va ?ocuk yetlstirme, Bakara, 223;

Kehl, 45, Enfai, 28. Ta-Ha, 1 23; Tegabun. 14,

15; Tahrim, 6.

Qocuk aevgisi, Al-i Imran, 14; Kehf, 45; Sebe'.

37.

Qocuklann bakimi, Bakara, 233.

Qocuklann hayirh olmasi icin dua, Bakara,

12B, 129; Al l Imran, 38-41
;
A'rat. 1 89; Ibra-

him. 40; Furkan. 74; Ahkal. 15.

Emzirme va emzirma auras), Bakara. 233;

Lokman. 14; Ahkaf. 15; Talak, 6. 7.

Erkek veerkek haklari, Bakara. 187, 228, 233;

Nisa, 34.

Eslerin anlasmazhgi halinde hakem. Nisa,

35.

Evlenilmesi helal olan kadinlar, Maids. 5.

Evlanilmasl yasak olan akraba kadinlar,

Nisa. 22. 24.

Hayiz hali, Bakara, 222
Iddet surasi. Bakara, 228. 235; Ahzab. 49.

Talak. 1 . 4.

iyi kadinlar, kbtu kadinlar, Nisa. 34.

Kadm va kadm haklari, Bakara. 1 67. 228 229,

232. 233, 237. 282; Al-i Imran. 14, Nisa. 1 , 4,

7, 11, 12, 19, 20, 21.24, 25.33.34. 127, 128.

176; A'raf. 189; Rum, 21; Ahzab. 28-34; Zu-

mer, 6; Ahkal, 1 5, Mumtehine, 12; Tegabun.

14.

Kadina musrikler deger vermezlerdi, En'am.

139; Nahl, 58, 59; Sura, 17; Zuhrul, 1 7; Tur,

39; Necm, 21,22.

Kadinlarin dini va ahlaki gorevlerl, Mumtehi-

ne. 12.

Lian ayetleri, Nur, 6-9.

Mehir. Bakara. 229. 237; Nisa. 4. 20. 21. 24,

25.

Miras, Nisa. 7, B. 11. 12. 32.33, 126.

Nasabl ballrslz cocukiar. Ahzab, 5.

Nlkah {evlenme, evlendirme), Bakara. 221,

235; Nisa. 3. 24. 25. 127; Maide. 5. Nahl. 72;

Nur. 32. 33; Ahzab. 37. 50.

Sus va zinet, A ral, 32; Nahl. 14; Zuhruf, IB.

Sut anna He evlenmek haramdir, Talak, 4,

6

Tesetlur {ortunme). A'raf. 26. 31 , 32: Nahl. 5.

81 ;
Nur, 31 . 60; Ahzab, 35. 59.

Yetim kadinlarla evlenme, Nisa, 127.

Zihar ve keflarell, Ahzab, 4; Mucadele. 2. 3.

Zina edenlerln cezasi, Nur. 2. 3.

Zina itlirasi ve cezasi, Nur. 4-6, 9, 23-26.

Zinadan korunmak, Isra, 32; Nur, 30, 31; Fur-

kan, 68.

Zlnanin Isbati, Nisa, 15; Nur, 6-9.

ALLAH

Allah dosllan, Yunus, 62, 63

Allah gaybi bllendlr, Tevbe, 78; Hucurat. 18;

Cin. 26.

Allah gaybi ve sehadeli bilendir, En'am, 73;

Tevbe. 94, 105; Ra'd, 9; Mu'minun, 92. See-

ds. 6; Zumer, 46; Hasr. 22; Cum'a, 8; Tega-

bun, IB.

Allah dirilten ve oldiirendir, Hlcr. 23

Allah gercek hukumrandir. Ta-Ha, 14.

Allah, glzliyi de asikan da bilir, Bakara. 77
Nahl, 19. 23; Enbiya. 110,

Allah, gizliyi de gizllnin gizlisini de bilir, Ta

Ha, 7.

Allah, gizleneni de aciga vurulani da bilir, Ah
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I
* fsraf, Nisa. 6: Maide. 32; En'am. 141; A'raf. 31;

Isra. 27; Ta-Ha. 121; Furkan. 67; Zumer, 53;

% Mu'min. 26-34.

* is v« ticaret ahlftki, Nisa. 29, 31; A'raf, 81; Isra.

35; Suara. 181
. 182; Rahman. 89; Mutaffifin,

1-6.

lyi adz, Nisa. 5.

lyiiigl karailik beklemeden yapmak, Insan. 7-

9; Ley!, 19-21.

lyilar lc<n meleklerln duasi, Mu'min, 7-9.

lyilvr koluler. Bakara, 200. 202, 204, 207; Mu-
tatfifin, 7-28; Infrtar. 13. 14; Loyl. 5-12; Beyyi-

ne, 6-8.

iyitarle kotuleri Allah blr tulmaz, Casiye, 21

.

ly lik-Koluluk, Ra'd. 6, 22; Isra. 7; Nam), 89, 90;

Kasas, 84; Fussilet, 34, 46.

lylllk yapmak, Nahl. 30.

lyillk yapmanin guclugu, Baled, 11,12.

lyiligi taahlr, Nisa. 149.

lylligln karsiligi ancak lyiliktir. Rahman, 40.

iylligin va kotulugun karfiltgi, En'am, 160

lyillklari agir basanlann mukifati.Karia.67.

iyillklarl az olanlarin cazaai, Karia. 8. 1 1

.

Kadin haklan, Nisa, 19-21, 25, 32.

Kalbl tamiz olanlarin mukafati, Kaf, 33. 35

Kahci lyilikler, Kehf. 46; Meryem, 76.

Kararltlik (azlm), Al-i Imran. 186, 189; Ta-Ha.

115; Lokman. 17; §ura. 43; Ahkaf, 35; Mu-
** hammed, 21.

Kiskanclik, Bakara, 109: Nisa. 54.

Kiblr, Nahl. 23; isra, 37, Lokman. 19.

Kin, AM Imran, 1 35; Maide. 8; Hasr, 1 0.

Koiu arzulara uymak, Nisa. 135; A'raf, 176;

Kehf. 28; Ta-Ha. 16; Furkan, 43; Kasas, 50.

Sad. 26; Casiye. 23; Necm, 3.

Kotu zan, Hucurat. 12.

Kotulugu ve lyiligi teshir, Nisa. 148, 149.

Koluliik aahibina yakisir, Falir. 43.

Kdtulukten arinmak, Fatir, 18.

Kumar va kdWIugu, Maide, 90-91.

Kuvvallna giivananlarln sonu, Tevbe, 100,

Kasas. 78-81; Rum, 9; Mu'min, 82. 85; Mu-
hammad. 13; Kaf, 36.

Lakaptakmak, Hucural, 11.

Mil? yardimlaama, Bakara. 3, 177. 195, 215,

254. 261 , 268, 270-274. Al-i Imran, 92. 1 34;

Nisa. 34. 39; Enfal, 3; Tevbe, 54. 131 ;
Ibrahim,

31; Nahl, 75; Hac. 35; Furkan. 67; Kasas. 54;

Secde, 16. 32; Sebe\ 39; Fatir. 29; S>a, 42;

Hadid. 7. 10; Munafikun. 10; Tegabun, 16;

Talak. 7.

Menfaaf hirst, Adiyat, 8.

Merhamat, Al-i Imran, 159; En'am. 12; isra. 24,

Rum, 21; Felh. 29; Baled, 17.

Meryem'ln Iffatl, Meryem. 20. 33.

i

v

Muminloro ve kSfirlers karsi tavir. Ma tie. 54;

Falih. 29.

Musamaha, Zuhruf, 89.

NatS-l Emmaro. Yusuf, 53.

Nafs-I mutmelnne, Radiya, Merdiyye, Fecr,

27-30.

Nefsinl kirleten ziyan etmistir, 5ems. 10,

Nafslnl tamlzleyan kurtulmuslur, §ems. 9.

Cfko va bagis, Al-i Imr4n, 134; Sura. 37.

Ornek Insanlar, Mumtehine. 5. 6.

Peygambar (s.a.)'ln ahlaki, Al-i imran. 1 59; Ka-

lem, 4.

ResOlullah {s.a.J, an guzel ahlak drnegidlr,

Ahzab. 21.

Refahin yayginlajtinlmasi, Has/. 7.

Rlya, Bakara, 264, 266, 270. 272; Al-i Imran,

188; Nisa, 38. 39. 108; Maun. 6.

Sabir va sabat, Bakara, 45, 1 52, 250; Al-i imran,

200; En'am. 34; Hac. 35. Lokman, 17; Ahkaf,

35; Baled. 17; Asr.3.

Sarvet hirstna kapilanlarin sonu, Humoze, 2-

9

Savgi, Al-i Imran. 119; Maide, 54; A ral. 79; Mer-

yem, 96; Ta-Ha, 39.

Sozunda durmak, Bakara, 1 77; Al-i imran, 76;

isra, 34; Mu'minun, 8; Meanc, 32.

Sovmek, En'am. 109.

§ehvetlerine uyanlar, Meryem, 59.

SahilUkie dogtuluk. Bakara, 140; Nisa, 135;

Maide. 8. 106; Furkan, 72; Mearic. 33; Talak,

2
Tallidil, Isra. 28.

Tecassus, Hucural, 12.

Tamlz kalp, Saftat, 84.

Usiun lyilik (birr), Bakara. 44. 177. 189; AM
Imran. 92; Maide. 2; Mucadele, 9.

Ya'kub'un sabri. Yusuf. 38.

Yardimdan kacjnanlar, Maun, 7.

Yatlm hakki ve yetlma yardim, Bakara, 83. 177.

215, 220; Nisa. 2. 3. 6. 8. 10, 36. 127; En'am,

153; Isra, 34. 170; Kehf. 82; Beled, 15; Fecr.

17; Duha. 9

Yusuf (a.s.)'in iffatl, Yusuf, 23-29. 34. 51.

Zalimlerin sonu, Hac, 48, 53

Zenginllgi lie $imaran adam, Kehf, 32-44.

Zina, Isra. 32. Nur. 2, Furkan. 68; Mumtehine.

12.

Zulum va zallmler, Bakara, 124. 258; Nisa. 1 68,

169; Maide, 45; En'am, 21. 129, 135; A'raf, 44;

Tevbe, 109; Hud. 18. 100-102; Yusuf, 23: Ibra-

him. 27. 45; §ura, 39; Ahkal. 10. Zumer. 47.



Adalet, Bakara, 282; AM imran, IB. 21; Nisa. 3.

58, 105, 135; Maide, 8. 42; Nisa. 152; A'ral,

29. 159. l81;Nahl,76. 90;Enbiya. 47; Ahzab,

5; Sura. 15; Hadid. 25; Mumtehine. 8; Hu-

curat, 10.

Adam dldurmenin cezasi, Nisa. 92. 93.

Affetmek, Bakara, 178, 219, 237, Al-i Imran,

134, 159; Maide. 13; A'raf, 199; S>a. 37, 40,

43; Tegabun, 14.

Ahde vefa, Bakara. 177; Maide, 1. Enfal. 56.

Tevbe. 4, 7; Nahl. 91. 95; Ra'd. 21. 25: isra,

34; Ahzab. 15; Felih. 10.

Ahlak ornegi insanlar. insan, 7-10.

Ahlakl faziletier, Al-i Imran, 134, 136.

Ahlaki amir vo vazifefer, Bakara. 83-84; Nisa.

36-40, 114; A'raf. 199. 200; Nahl. 90; Rum.
38.

Ahlakl yasaklar, En'am, 151-153; A'raf. 85. 86;

Nahl, 90; Hucurat, 11-12.

Aile ahlaki, Nisa. 3. 4, 129; Nur. 22; Ahzab.

55.

Ailede ban?. Nisa, 128

All*, sevgi ve huzur yuvasidir, Rum, 21.

Alcakgdnulluluk, Furkan, 63.

Ana-babaya itaat, isra. 23-25; Ankebut, 8. Lok-

man, 14, 15; Ahkal. 15.

Ana-babaya na zaman ilaal edllmez, An-
kebul, 8: Lokman, 15.

Basa kakmak, Bakara, 264; Muddessir, 6.

Baskasimn elindekine goz dikmek, Ta-Ha,
131.

Blrlik vp kardesjik, Bakara, 178. 220, 253; Al-i

Imran. 28. 103, 105; Enlal, 63; Hucurat. 10,

Bore vermenin fazileti, Bakara. 245; Maide,

12; HadTd. 18; Tegabun, 17; Muzzemmil,

20.

Bozgunculuk, Maide. 64; Hud. 85. 116; Ra'd.

25: Nahl, 88; §uara. 1 83; Kasas, 84.

Cimrllik, Al-i Imran. 180; Nisa 37; Tevbe, 34,

35. 76; isra, 31, 100; Ahzab, 19; Muhammed.
38. Hadid. 24; Tegabun. 16; Leyl. 8-11.

Comertlik ornegi nesll, Ha§r. 9.

Din kardesliginin gereklirdigi ahlaki vazife-

Itr, Hucurat. 9-12.

Dini alaya alanlar dosl edllmez, Maide, 57.

Dogru soz. Ahzab, 70.

DogruIann mUkafatlan, Fussilel. 32

Din kardes^ligl, Tevbe. 11.

Dogruluk-egrillk, Al-i imran, 161; Tevbe, 7;

Hud. 112; §ura. 15.

Emanate sadakat ve htyanet, Nisa, 58; Enfal,

28. Mu'minun. 8; Meanc. 32.

Evlere girerken izin alma. Nur. 28, 32.

Gosieris. Nisa, 38.

Guzel soz. Zumer, 18, Fussilel. 33; Muham-
med, 21.

Hased, Bakara, 109: Nisa. 54; Felak. 5.

Hayata saygi, Nisa. 92. 93; Isra. 33; Furkan,

68
Hayir, Bakara, 110; Al-i Imran. 115; Nisa, 127:

Hac, 1 1

.

Hayir Allah'in elindedir, Al-i imran, 26.

Hayir sevgisl, Sad, 32.

Hayra davet, Al-i Imran. 104

Hayra engel olanlar, Kalem, 12. Kaf, 24-26.

Hayirda yaris, Bakara. 148; Maiae, 48; Fatir,

32; Hadid. 21
,
Mu'minun, 57-61

Hayirh (aallyetler, Bakara, 277.

Hayvanlara benzeyenler, A'raf. 179; Muham-
med. 12.

Hiyanet. Nisa. 107; Enfal. 71.

Homoseksuel bir (opium, A'raf, 81

.

HukGm ve sahitlikte tarafsizhk, Nisa. 135.

Icki ve kotulukleri, Bakara, 219; Nisa, 43; Mai-

de. 90. 91.

ittet, Mu'minun, 5. 7; Furkan, 68; Meanc, 29,
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Kur'an-i Kerfm Allah-in kclami dir. ve asli lcvh-i mahfuzdadir. Kur'an Once

Icvh-i mahfuzdan Beyiu'l-izze dcnilen bir makama lopluca indirilmi§ur ki,

buna "inzaT*; oradan parca parga Ccbrail (a.s.) vasitasiyla vahiy olarak Pcygam-

berimizc indirilmi§tir ki buna da "tenzfl" denir.

Esasen Hz. Peygamber'in biitiin tebligleri vahiy kaynakJi olmakla birlikte.

bunlann hepsi Kur'an kapsamina girmez. §oyle ki: Allah tarafindan vahiy ola-

rak indirilen -vc yukandaki tarif cercevcsinc giren- lafizlara "Kur'an", manasi
vahyedilip lafizlan Peygamber Efcndimiz tarafindan Yu'ce AUah'a nisbci cdile-

rek soylencn sozlcre "hadis-i kudsi". bunlann di§inda Hz. Peygamber'in kavil,

fiil vc takrirlerini (onaylanni) aktaran sozlere de "hadis-i nebevr (kisaca "ha-

dis") adi verilir.

Kur'an Arapva olarak biiliin insanliga gbndcrilmi§tir. Buna gore, Kur'an i in-

sanlara teblig eimenin iki yolu vardir: Ya butun insanlara Arap^a'yi ogreimck,

yahut Kur'an'i ba§ka dillcre ccvirmck. Nilckim Kur'an'da, muhtelif dillerin van;-

dildigi ve bunun Allah'in varlik ve kudreiinin delillcrinden oldugu bclirtilmi§tir.

Bu durumda, Kur'an'in baska dillcre vcvirilmcsi gcrcgi onaya gikmaktadir.

Esasen, Kur'an'in butvin insanliga ula§tinlmasi iki §ckilde gercckle§ebilir:

1- Lafizlanyla ibadel cdilen bir kiiap olmasi sebebiyle Kur'an'in Arap^a mci-

ninin biitiin insanlara ulasunlmasi. Boylccc herkes, onu okuma, dinlcnie, e/bcr-

lemc, ibadctlcrinde okuma, manasini anlamadigi halde onunla duygulanma
imkamna sahipolur. Nilckim asirlardan bcri muslumanlar, Kur'an'in Arap*;a as-

hni okumakia, haita hafizlar onu ba§tan sona czbcrlcmcktc vc kiraatiyla duygu-

lanip duygulandirmaktadirlar.

2- Kur'an'in Arap^a'dan ba§ka dillcre terciime edilmesi ve -Arapga dahil- de-

gi§ik dillerde tefsirinin yazilmasi. Bu nokia gozbmindc buJundurularak, Kur'an

guniimuze kadar diinya dillerinin pek coguna terciime cdilmis, bazi dillerde de

tefsiri yapilmislir. Kur'an'in anlamini harfi icrciimc yoluyla ba$ka dillcre aktar-

mak miimkun olmadigindan, bu alanda yapilan cevirilcr (sozlukte "vanlacak

sonuc/' manasma gelcn) "meal" icrimiyle anilir.

§urasi bir gercek ki, diinyada hcrgiin cok sayida insan gerck Kur'an'in ashru

okumak ve dinlemek suretiyle gerekse Kur'an tercumelerini okuyarak miislii-

man olmaktadir. Bu da, Kur'an'in laliz ve manasiyla mucize oIu§unun vc biitiin

zamanJarda tazeligini koruyu§unun garpici dclillerindcn biridir. Kur'an'in ter-

ciime ve tefsirleriyle c§siz yonlcri ortaya konurken, gok sayida insan kiyameie
kadar bu yolla hidayctten nasibini alacaktir.

HEYET
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Kur'an bir hidayct vc i'cSz kitabidir. 0, insanligi dogru yola iletmck iizcre

gonderilmis, e§siz bir mucizcdir.

"Kur'an", kelimc olarak "okumak" anlammda bir maslardir. Ancak, dlinyada

cn cok okunan ve okunacak kitap oldugu igin ism-i merul anlaminda kullanil-

mi§ur. Mushafin lamamina Kur'an denildigi gibi, bir kismina halia bir Syciinc

de Kur'an denir. Kur'an-i Kcrim'in baska adlan da vardir, fakai en yaygin olam

Kur'an'dir. Diger adlanndan bazilan §unlardir: KitSb. Furkan, Zikr, Tenzfl.

Mc§hur olan sifatlan arasinda da §unlar sayilabilir: Mubin, kertm, nOr, hudS,

rahmci, §ifS, mev'iza, bii$r5, bcsjr, nczir, azTz.

Ce§itli Ozclliklerini gOzOniindc bulundurarak Kur'an'i §6yle tanimlamak

mumkiindur: "Kur'an, Hz. Muhammcd'c 23 yillik peygambcrlik suresi icinde,

Arap dilinde ve vahiy yoluyla indirilen, Fatiha suresiylc baslayip Nas suresiyle

biten. mushaflarda yazih olup mutevatir olarak naklcdilegclen, tilavciiyle iba-

dei edilen mucize kclSmdir."

Kur'an'in 23 yil boyunca dcgisjk scbcplere ve sarilara gcirc farkli zamanlarda

inz51 buyurulmasi, onun, ir$at ve islah ctmck istcdigi insanin psikolojisinc uy-

gun biriedavi ve terbiyc yftntcmi izlemesi ile yakindan ili§kilidir. Zira akil sahi-

bi bir varhk olan insan, Ogrenmc, kavrama ve intibak elme yctcncgini haizdir.

insanin, hcrhangi bir §eye ah§ip intibak ctmesi gibi. ogrenip aliskanlik haline

geiirdigi bir davranisi terketmesi de zaman ve gaba gerekiirir. I§tc bu scbcbe

bagli olarak Kur'an zaman araliklanyla inmi$tir.

Hz. Peygamber Kur'an'i vahiy olarak almi§, kendi laranndan hicbir §ey ilSvc

etmedcn vc hicbir eksilime yapmadan onu aldigi $ckliylc timmeiine icblig etmi§tir.

Kur'an, lafizlanyla ibadct cdilcn bir kiiaptir. Namaz gibi tcmel ibadetlerde

okunmasinin yanisira, Kur'an'i aynca okumak, dinlemek, yazilanna bakmak,

ba$kasina okuunak vc ogretmck de ibadeitir. Namaz kilmak farz oldugu gibi,

Kur'an'dan, namazlarda okunacak miktan 6grenip ezberlemek dc farzdir. Bu fa-

rizayi yerine getirmek Kur'an icrciimcsini czberlemckle mtimkiin dcgildir, bir

ba§ka aniatimla, Kur'an lercumcsi ilc namaz kilinmaz. Her musluman. biraz

gayrct sarfederek Kur'an'i aslindan okumayi ogrenmelidir. §u var ki, Kur'an'in

tercumc vc tcfsirlerini okumak da sevaptir.

Kur'an, lafzi vc manasiyla mucizedir. Kur'an'in mucize olu§u, onun bcnzcri-

nin insanlar larafindan mcydana gelirilmesinin miimkiin olmadigi gercegini ifa-

dc cder. Nitekim Kur'Sn-i Kerim, inisj, okunu§u, yazilmasi, muhafazasi, lenip

ve tanzimi, mcsclcleri clc ahs, tar/.i, ahiret aleminden bilgi vcrmcsi, verdigi ha-

bcrlcrin dogrulugu gibi pck cok hususta, insanlar tarafindan lelif vc lenip edilen

eserlerdcn tamamcn farklidir.

Uslup bakimindan da Kur'an. hicbir esere benzemez. Zira insanlann meyda-

na gctirdigi cscrlcr ya §iirdir veya nesirdir. Kur'an ise, ne §iirdir nc de nesirdir.
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Bas'angtgta Dunya /slam Birligi'nin talebi uzerine hazirlanan ve ilk baskisi 1982 yi-

Itnda gergeklestirilmis olan bu meal, isbdlumu esasina gore yapitan bir galtsma iiriinu

otarak ortaya gtkmistt. Bu galtsma gergevesinde heyet uyelerinden Ali Ozek 1-48. 581-

604; Hayreddin Karaman 76-126; Mustafa £agnci. 49-62. 281-358; Ibrahim Kofi

Donmez. 63-75. 358-420, 561-580; Sadreddin Gumus. 127-280; Ali Turgut 421-560.

sayfalart terciime etmis ve agtklaytct notlar koymuslardi.

Doha sonra. gerek heyelin bilgisi distnda yaptlan ildvelerin gikartlmast ve baski ha-

talanntn dUzeltilmesi, gerekse medim ve agiklamalarm heyet halinde gozden gegiril-

mesi igin iigerli guruplar halinde ve tarn heyet olarak birkag musterek galtsma yapil-

mt^ttr.

1990 yth itibariyle telifhaklari konusunda yetkili kthnmts olan Marmara Universi-

tesi tldhiyat Fakultesi Vakft'mn (IFAV). Medine-i Miinevvere'deki MushafBastm Ku-

rumu'ndan, daha sonra da Turkiye Diyanet Vakft'ndan gelen talepien degerlendirip

meal heyetine iletmesi uzerine. heyet 1991 yilinda bu galismalann sonuncusunu ger-

geklestirmis; boylece mealin Suudi Arabistan'da adi gegen kurulusga, Turkiye'de de T.

Diyanet Vakft'nca bostlmastna /FAV ve meal heyeti mustereken muvafakat vermi$ler-

dir.

Bu meal, agiklamalardan anlastlacagi uzere bir kistnin degil. bir heyetm eseridir.

Bir dyeti, asit manasi ve hiikmii degi^meksizin birkag tiirlii ifade etmemn mumkun oldu-

gu yerterde heyet uyelerinin usluplarma dokunulmamts. boylece erisilmez giizellikle-

re, meal gergevesinde ifade edilemez mana ve sirlara sahip Hani Kitabm zenginligi. ku-

guk bir olgekle de olsa meale yansitilmtftir.

Kur'an-t Kerim. derinligi ve genisligi sonsuz bir deniz gibidir. Bugune kadar yapil-

mts bulunan tefsir. terciime ve aciklamalar insanlara. o sonsuz denizden birer parca

sunmustur. Heyet olarak bu saadet denizinde bir muddet sizin igin kesfe cikmt$ olmak-

tan ve size ban guzelliklerini sunmus olmaktan mutluyuz.

Son heyet calismast sirasmda dni bir rahatstzltk sonucu vefatindan derin huzun

duydugumuz Dog. Dr. Ali Turgut'u hayirla yadediyor. kendisine Cenab-i Allah'tan rah-

met ve magfiret diliyoruz.

ButUn iiyelerin kattlimiyla mealin bastan sona gozden gegirildigi ve imla birligi ko-

nusunda da iyilestirilmelerin yaptldigt son galtsmantn dizgi islemlerini -azaml titizligi

de gostererek- verilen kisa surede yetistirmek igin dzel gaba sarfeden /FAV ne$rtyat

mudiiru saytn Mehmel Kihc'a ve Turkge metnin dizgi, tasarim ve mizanpajtni gergek-

lestiren Aycan Graflk'e tesekkuru borg biliriz.

Cenab-t Mevld'dan niyazimtz, cumlemizi dunyada imandan ve Kur'dn'dan mahrum
birakmamasi. hitabtnt anlama ve butuniiyle hayattmiza yansttma cehdimizde indyetint

lutfeylemestdir
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Hazirlayanlar

Prof. Dr. Ali OZEK
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN
D09. Dr. Ali TURGUT
Do?. Dr. Mustafa CAGRICI
Do?. Dr. Ibrahim Kafi DONMEZ
Do?. Dr. Sadreddin GUMU§

Hadimu'l-harameyni'§-§erifeyn Krai Fehd
Mushaf-i §erif Basim Kurumu



Suudi Arabistan Islam > I?ler, Vakiflar, Tcblig ve Irsad Bakanhgi'na bagh olan

Medine-i Miinevvere'dcki HadimuU-Haremeyni's-S^rtfeyn Krai Fehd Mushaf-i

$erii" Basim Kurumu, 'Kur'an-i Kenm ve Turkcc A^iklamali Meali
1

adh bu eseri

yayina sunmaktan biiyuk mutluluk duyar.

Bu eserin insanlara faydah olmasmi Allah Teala'dan niyaz ederiz. Allah Teala.

Suudi Arabistan Krah, Hadimu'l-Haremeyni'§-^eriIeyn Kial Abdullah b. Abdiilaziz

Al-i Suud'u Allah Kclaminm basiminda gosterdigi ustiin gayrellen dolayi

mukafatlann en hiiyugii lie mukafatlandirsin.
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Bu esertn yayin haklari Hadimu"l-Haremeyni'^-5erifeyn

Krai Fehd Mushaf-i §erTf Basim Kurumu'na aittir.
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